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Sveriges Kommuner och Landsting

- Medlemsorganisation för alla kommuner, landsting 
och regioner

- Abetsgivareorganisation

- Intresseorganisation

- Utveckla välfärden



Intressebevakning Verksamhetsutveckling
Medlemsservice

Kurser och konferenser
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Skalbarhet



Flera nationella projekt

- Digitalt först

- Smartare miljöinformation
- Smartare samhällsbyggnad

- Får jag lov?

- Smart built environment



Målbild 2025

Digitalt obruten process, som stöd för ökat bostadsbyggande:

- informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form,

- processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar,

- dialogen sker digitalt och bygger på att alla aktörer läser informationen från gemensamt 
åtkomliga underlag,

- automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden





Intern strategi

- Ny strategi inom smart samhällsbyggnaden

- SKL:s roll i utvecklingen

- Enkät om detaljplanearbetet

- Besök hos medlemmarna

- Översyn över existerande strategiska ställningstaganden



SKL
- SKL har den bästa bilden av medlemmarnas digitaliseringsbehov inom 

samhällsbyggnadsprocessen. 

- SKL ska med hjälp av bilden föra dialogen med regeringen och statliga myndigheter om 
riktning och prioriteringar inför statens beslut för en digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen.

- SKL ska använda resultatet som underlag för intressebevakning, bl a gällande diskussion 
med staten om finansiering och prioritering av vad som är viktigast för våra medlemmar.

- Vi har en tydligare bild av vilka principer vi anser att digitaliseringsprojekt inom 
samhällsbyggnadsprocessen bör bygga på.

- Vi kan på ett bättre sätt än idag stödja våra medlemmar med konkreta insatser kring hur 
de kan utveckla digitaliseringsarbetet på hemmaplan. 



Utmaningar i kommunerna

- Förändrade stadsplanering

- Stora mängder information

- Serviceleverantör

- Arbetsgivare



Förändrade stadsplanering

- Bättre kartor och underlag

- Sensorer

- Nya mobilitetstjänster 



Stora mängder information

- Mer teknik mer information

- Öppen data eller ej?

- Vem ska äga informationen?

- Kommunen som informationsägare



Serviceleverantör

- Servicen håller inte måttet

- Digitalisering ger bättre service

- Ökat deltagande



Arbetsgivare

- Skiftning i kompetens

- Personalbrist och automatisering

- Kompetensutveckling



Tack!

felix.krause@skl.se
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