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”Tänk om fler privatpersoner och 
företag fick möjlighet att försörja 
sig och utvecklas i hela landet.”



Erbjuder vi välfärds-

tjänster på bästa sätt?



eSamhället är ojämnt fördelat

- Mindre kommuner har mycket 
svårt att göra den förändringsresa 
som e-förvaltning innebär.

- För att överbrygga skillnaderna 
krävs ökad kompetens, bättre 
styrning, kraftsamling och 
samverkan både på lokal, regional 
och nationell nivå



Samverkan inom e-förvaltning



Hinder för arbetet med e-förvaltning



Vanligast förekommande e-tjänster*

*38 utvalda e-tjänster



Mål 1: 
Enklare vardag 
för privatpersoner 
och företag

Mål 2: 
Smartare och öppnare 
förvaltning stödjer 
innovation och delaktighet

SKL´s strategi för eSamhället

Mål 3: 
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten



Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat 
Center för eSamhället 

Grundläggande strukturella förutsättningar
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet

Gemensamt kansli och programkontor

Smarta  öppna  gemensamma processer 
T.ex. eArkiv, eHandel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden



Ledning
Styrning

Tjänster
Utbud



Behoven driver utveckling…
- Lösningen är inte alltid en e-tjänst, det kan vara nya rutiner eller 

till och med ersättas av helt annan tjänst……

- Bättre dialog och kommunikation med kunder/brukare 
förbättrar resultat och träffsäkerhet, på sikt…

- Bättre beslutsunderlag ger bättre resultat

- “Bättre” samhällstjänster ger högre förtroende



• Hur vill dom att uppgiften ska 
lösas.

• Vilka behov finns det som ska 
tillgodoses

• Det finns många sätt att fånga 
behoven.

Vad vill dom?



Medborgardialog



Jämställdhetsintegrering
- www.jamstall.nu

http://www.jamstall.nu/




Fånga behoven med vår vägledning
http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-behovsdriven- 
utveckling

http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-behovsdriven-utveckling
http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-behovsdriven-utveckling
http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-for-behovsdriven-utveckling


Principer för behovsdriven 
utveckling

- Dela på kakan!
- Inga fler hyllvärmare!
- Lyssna på behoven, inte lösningarna!
- Bygg gemensamt!
- Dela med dig!



Hur behovsdriven är du?





- Nytt perspektiv på hur 
välfärdstjänsterna 
utvcecklas.
- Stegvis utveckling
- Det är proffsigt att 

ha kunden med i 
processen

Det finns bra exempel
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