
Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 

Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 



Mål 

• En enklare vardag för medborgare 

• Öppnare förvaltning som stödjer innovation 

och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 



Vilka är med i E-delegationen? 

Ledamöter är GD:ar från de16 mest 
IT-intensiva myndigheterna samt 
chef för SKL 

http://www.skl.se/
http://www.transportstyrelsen.se/sv
http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html




Politiska mål och strategier 

• Sverige ska bli bäst I världen på att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. 

Nationella Digitala Agendan 

• En enklare vardag för medborgare 

• Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Nationell strategi– it i människans 
tjänst 

• Sverige ska ha bredband I världsklass 

• År 2020,  ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband på minst 100 Mbit 

nationell bredbandsstrategi 

• Miljömässigt  ICT ska användas för att minska miljöpåverkan från 
förvaltningen. 

• Ökning av miljökrav i de offentliga upphandlingarna. 

• Minska energiförbrukningen i ICT-verksamhet 

• Öka on-line-möten för att minska resandet. 

IT för bättre miljö– agenda för miljön 
2010-2015 



Med medborgaren i centrum 

Regeringens strategi för en digitalt  

samverkande statsförvaltning 

 



Vad gör E-delegationen? 

Utreder förutsättningar för en digital samverkande förvaltning 

• Vidareutvecklar framtagen strategi 

• Förutsättningar för e-förvaltning 3.0 

• Följer upp effekter 

• Öppen data (PSI) och sociala medier 

 

Samordnar/koordinerar 

• Samordnar strategiska utvecklingsprojekt 

• Koordinerar IT-standardiseringsfrågor 

• Bistår regeringen i internationellt arbete 

 

Stödjer 

• Vägledningar och koncernstöd 

 

 



E-förvaltningens historia ur ett operativt perspektiv 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

•   

24-timmarsmyndigheten 
(2003-2005) 

Identifiera tjänster som skapar nytta för 

medborgare och företag och effektiviserar 

offentlig sektor. Initiera samverkan.  

Främja kunskapsöverföring och gav stöd. 

VERVA (2005-2008) 

Central förvaltningsmyndighet för 

utveckling av en sammanhållen statlig 

förvaltning, bistå regeringen med  

underlag  för att säkerställa en effektiv 

och ändamålsenlig statsförvaltning.  

SAMSET-projektet (1998-2007) 

Ansvara för administrationen av elektroniska ID-handlingar (e-

legitimationer) för elektronisk identifiering och elektroniska 

underskrifter inom statsförvaltningen. 

2009 

E-nämnden (2003-2005) 

stödja utvecklingen av ett säkert effektivt elektroniskt 

informationsutbyte mellan myndigheter och mellan 

myndigheter och enskilda genom att besluta om vilka 

standarder för informationsutbyte myndigheter under 

regeringen skulle använda sig av. 

2010-14 

E-delegationen (2009-

2014) 

-Vidareutvecklar framtagen 

strategi och skapar förut-

sättningar för e-förvaltning 3.0 

-Följer upp effekter 

- Öppen data (PSI) och sociala 

medier 

- Samordnar strategiska 

utvecklingsprojekt och 

koordinerar IT-

standardiseringsfrågor 

- Bistår regeringen i 

internationellt arbete 

-Stödjer genom vägledningar 

och koncernstöd 

E-legitimations- 

nämnden (2010-   ) 

- eID 

- eSignature 

Statskontoret, 

Kammarkollegiet 

KRUS  

MSB etc 



Idag är du koordinatorn. 



I morgon är det förvaltningen  

som koordinerar. 



Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 
Vad händer nu? 



Media 

Skola 

Miljö 

Omsorg 

Kultur 

Fastighet & Bygg 

Industri 

Handel Vård 

Transport 

Jordbruk, skog 

Turism 

Hantverk 

Fritid 
Bank & Försäkring 

Telekom 

Lokalt näringsliv 

FoU 

El, värme & VA 

e-id 

standards 
domänhantering 

affärs- 

modeller 

licenser 

transmission 

Protokoll, IP 
avtal 

tekniska 

plattformar 

behörighet 

juridik 

gränssnitt 
lagring 

signering 

Radio 

kopparnät 

TV 3G 

tomrör 

PLC 

lokala nät 

(fiber) 

kabel-TV ADSL 

GSM 

WiMax 

radiolänk 

stomnät 

WiFi 

fastighetsnät 

  

Verksamhet  

och tjänster 

Mjuk infrastruktur 
@ - teknisk, organisation 

§ - regelverk 

:- - finansieringsformer 

Hård  

infrastruktur 
2014-06-09 ctk 13 

Utreder – förutsättningar för samverkan 



Förutsättning är också att den hårda och mjuka infrastrukturen finns tillgänglig 

Vägledning för 

Vidareutnyttjand

e av information 

Vägledning för 

automatiserad 

samverkan 

Vägledning för 

webbutveckling 

SS

O 

Uppdatera vägledning. En tjänst 

exponera på fler platser 

Uppdatera 
vägledning. 

integration mellan 

tjänster 

Vägledning. 

gemensamm

a portaler 

”Boardingprocess” 

Oklara 

ansvarsfrågor 

Vokabulärkataloge

n 

2014-06-09 ctk 14 



E-arkiv och e-diarium 
RA tar fram förvaltningsgemensamma specifikationer 



EIF Ekonomiskt bistånd 
Effektivisering av informationsförsörjningen kopplat till ekonomiskt bistånd 

En effektivare informationsförsörjning vad gäller Ekonomiskt bistånd 
kan enligt FUT-delegationen  årligen minska de felaktiga 
utbetalningarna med upp till 800 mkr (”Vad kostar felen? 2007”) 



Mina meddelanden 

  

Statlig meddelandefunktion 



Tjänstekatalog 

Prototyp klar. Jordbruksverket leder arbetet. 

Ska innehålla maskin-maskin-tjänster från offentlig sektor,.  

 



Arbetsutskott Digital samverkan 
(interoperabilitet) 

• Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte, maskin till 

maskin 

• Skapa förutsättningar för en snabbare utveckling av e-

förvaltning 

• Standardisering och harmoniserng minimerar risken för 

dubbelarbete och skapar förutsättningar att återanvända 

specifika meddelanden vid utveckling av nya tjänster. 

Tilläggsdirektiv kring standardisering inom informationsutbytet 

inom socialtjänsten, i samarbete med SKL. 

• Etablering av ett it-standardiseringsråd. 



Juridik och regelverk 

• Expertgrupp för juridiska frågor 

• PSI 

• Direktåtkomst 

• m.m. 



Internationella kontakter 

• ISA-grupp 

• Deltar i internationella konferenser 

• Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 

• Hämta in goda exempel 



Samordning och koordinering 

  

Inter-
nationella 

initiativ 

Strategiska 
initiativ 

Samverkan 
med viktiga 

aktörer 

Portfölj-/ 
Program- 

samordning 

Mina meddelanden,  

eARD, EIF, Mina Fullmakter, 

Informationsutbyteskatalog,  

Tjänstekatalog  

Ställföreträdarestjänst,  

Vigningstjänst fullmakter 

E-legitimations-nämnden,  

Digitaliseringskommissionen 

It-standardiseringsrådet/SIS 

CeSam och SKL 

Mitt Hälsokonto,  

Utvecklingsmyndigheterna 

Uppgiftslämnarutredningen,  

Registerhanteringsutredningen 

m.fl. 

Se www.edelegationen.se 



• Digital samverkan/Interoperabilitet 

• Nyttorealisering 

• Sociala medier 

• Direktåtkomst  

• Behovsdriven utveckling 

• Webbutveckling  

• Vidareutnyttjande av  
offentlig information (PSI) 

• Effektiv it-försörjning/sourcing 

• Juridisk vägledning för verksamhets- 

 utveckling inom e-förvaltning 

• Metod för utveckling i samverkan 

• Direktåtkomst och utlämnande på  

 medium för automatiserad behandling  

• Elektroniska original, kopior och avskrifter 

• M.fl… 

Stöd - Vägledningar 



Kommunikation 

• Seminarieverksamhet 

• Facebook 

• Twitter 

• Nätverksträffar 

• Koncernstöd 



Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 
Vad händer sen? 



Att sätta medborgaren i centrum kräver  

samverkan mellan statlig och kommunal sektor. 

Utgångspunkt - Vi har en 

förvaltningsmodell. Ta tillvara på 

samarbete, medinflytande och drivkraft. 



Utredning kring regelverk, finansierings- 

och styrmodeller ( §, :- , @ ) 

Samverkan/operativt arbete kring pågående 

projekt (Info.säk, interop., målarkitektur mm.) 

Stöd - Kommunikation och stödjande 

aktiviteter (Vägledningar, koncernstöd, seminarier mm) 

Juridik 

SOU = 

Förslag till 

regeringen 

Omvärlden 
(nära och 

långt borta) 

? 

2012 2014 2015/2016 2009 



Förslaget - oktober 2013 

1. En medlemsorganisation liknande en kollegiemodell tar i 

framtiden över samordningen av gemensamma e-

förvaltningsfrågor.  

 

2. En utredare utses för att 

• utforma regler och andra beslut som krävs 

• föreslå former för samordningen inom hela offentlig sektor 

• lämna förslag på arbetsuppgifter 

 

3. E-delegationens uppdrag förlängs. 

 



www.edelegationen.se 

www.facebook.com/edelegationen 

www.twitter.com/edelegationen 

 

http://www.edelegationen.se/
http://www.facebook.com/edelegationen
http://www.twitter.com/edelegationen

