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E-delegationen

Definition av e-förvaltning

E-förvaltning är verksamhetsutveckling i 
offentlig förvaltning som drar nytta av IT 
kombinerad med organisatoriska 
förändringar och nya kompetenser.



E-delegationen

Målsättningar

• Så enkelt som möjligt för så många som 
möjligt.

• Driva på samhällets samlade 
utvecklingsförmåga och innovationskraft.

Vi efterstävar en förvaltning med hög 
omställningsförmåga och flexibilitet och 

som har en förmåga att kontinuerligt 
utvecklas efter omgivningens behov.



E-delegationen

Tredje generationens e-förvaltning

3. Samlad nytta: 
Maximera värde för samhället

Medborgare som medverkande.

2. Effektivitet: enkelhet och
minskad administrativ börda

Medborgare som kund.

1. Produktivitet: Mer
förvaltning för mindre

pengar
Medborgare=skattebetalare

. 



E-delegationen

Utmaningar

• Att uppnå hög produktivitet, effektivitet och
samverkan för att maximera värdet för
samhället.

• Att utgå från medborgares och företags
behov och se dem som medverkande.



E-delegationen

Flexibel e-förvaltning utifrån 
användarnas behov 
• E-delegationen:

– identifierar och prioriterar områden samt föreslår fler myndigheter 
med utvecklingsansvar. 

– driver virtuella forum för erfarenhetsutbyte med användare och inom 
förvaltningen.

– initierar en process för samverkan med relevanta aktörer.

• Utvecklingsansvariga myndigheter:
– leder samverkan och utveckling inom ett intressent- eller 

målgruppsområde.
– tillhandahåller bastjänster för informationsförsörjning.

• E-inkludering ställer krav på myndigheterna att anpassa tjänster 
och information efter användarnas behov.
– Vägledningen 24-timmarswebben anpassas.
– Kammarkollegiet stödjer upphandling av tillgängliggörande IT. 



E-delegationen

Utvecklingsansvariga myndigheter

Intressent- eller
målgruppsområde

Utvecklingsansvarig myndighet

Företag och företagande Bolagsverket

Privatpersoner Skatteverket

Geografisk information och 
fastighetsinformation Lantmäteriet

Fordon och förare Transportstyrelsen



E-delegationen

Utvecklingsansvariga myndigheter ska:

• Driva på, stödja, samordna
• Fånga behov
• Underlätta samverkansöverenskommelser
• Tillhandahålla egna och verka för att andra 

inom sektorn tar fram bastjänster som andra 
aktörer kan utnyttja

• Återrapportera till delegationen
• Initiera samverkan med marknadsaktörer



E-delegationen

Styrning och finansiering

• Finansieringsfrågor kan avgöras på politisk nivå vid behov och 
extra finansiering skyndar på utvecklingen i projekt där nyttan 
tillfaller tredje part.

• Samverkansprojekt ska bygga på skriftliga överenskommelser.
– Några myndigheter får i uppdrag att ta fram mallar för dessa 

överenskommelser i samråd med SKL.

• Utvecklingsansvariga myndigheter samordnar årliga 
strategiprocesser inom sitt område och E-delegationen 
koordinerar strategin på förvaltningsgemensam nivå.

• E-delegationen tar fram en vägledning för myndigheternas 
verksamhetsplanering gällande e-förvaltning och följer upp.



E-delegationen

forts. Styrning och finansiering

• E-delegationen tillkallar expertgrupper.
– Rättsliga frågor
– Teknikfrågor
– Internationella frågor

• En förordning ökar tydligheten och höjer ambitionen på e-
förvaltningsområdet.

• Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att göra en 
översyn av registerförfattningarna.



E-delegationen

• Hur registerförfattningarna kan ersättas med ett samordnat 
och överskådligt regelverk

• Ledning för att förenkla återanvändning av redan lämnade 
uppgifter

• Ledning kring övergången mellan myndighetsutövande och 
service

Områden för regelrådet



E-delegationen

Otydligt förädlingsansvar

• Myndigheterna har ett självklart ansvar att 
utveckla grundläggande förvaltningstjänster, 
men hur långt myndigheternas ansvar för att 
utveckla mer avancerade tjänster sträcker sig 
ska tydliggöras av delegationen



E-delegationen

Tekniska förutsättningar för en ny 
flexibel infrastruktur
• Myndigheterna ska använda standardiserade 

meddelandebaserade lösningar och framtidssäkrad teknik.

• Kammarkollegiet får i uppdrag att tillse att ramavtal för denna teknik 
tillhandahålls.

• En expertgrupp för teknikfrågor leder arbetet med att utveckla 
en vägledning för automatiserad samverkan. 

• Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och 
alltid överväga öppen programvara.

• De utvecklingsansvariga myndigheterna ska tillse att 
teknikutvecklingen inom sektorn bevakas.



E-delegationen

forts. Effektivare stödprocesser

IT-stöden 

IT-stöden effektiviseras med avseende på kvalitet, kostnad och 
flexibilitet.

• Regeringen ålägger myndigheterna att ta fram en strategi för sin 
försörjning av IT-tjänster.

• Kammarkollegiet får i uppdrag att genomföra stödjande 
ramavtalsupphandlingar samt att följa upp och driva 
erfarenhetsutbyte.



Lite slutsatser om Open Source från 
E-delegationsperspektivet

• Skall alltid övervägas – kräver strategi som stöd för val

• Öppna standarder är ett grundfundament för att åstadkomma 
förändringsbara systemlösningar

• Behövs och används inom förvaltningen men är förmodligen än 
viktigare i produktionen av e-tjänster som vidareförädlar offentlig 
information, exv. geodata

• Bättre kunskap om tekniska lösningars ”livscykelkostnad” krävs 
vid val av ”licensform”

• Open source kräver deltagande och engagemang från 
användarna för att vidareutvecklas!
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