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Rekommendation att anta Strategi för eSamhället
Bilaga:
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram och fastställt en
Strategi för eSamhället vars syfte är att ”förbättra kommunal sektors
förutsättningar för utveckling av e‐förvaltning genom att peka ut
gemensamma mål och insatsområden”.
SKL rekommenderar att kommuner, landsting och regioner antar strategin
samt att detta sker under år 2011.
Sammanfattning bifogas.
E‐förvaltning definieras som ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning
som drar nytta av informations‐ och kommunikationsteknik kombinerad med
organisatoriska förändringar och nya kompetenser”.
Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av
e‐förvaltning som bidrag till e‐samhället:

Enklare vardag för privatpersoner och företag

Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Målen kan härledas till regeringens mål för e‐förvaltning som är att det ska vara
så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra
sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Dessutom bör e‐förvaltning
stärka öppenheten och medborgares, företags och organisationers utvecklingsförmåga i
syfte att skapa största möjliga samlad nytta i samhället.
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Strategin anger ett antal insatsområden där SKL ska bidra till, driva, stödja
och främja skapandet av ett strategiskt ramverk med gemensamma spelregler
och förutsättningar för utveckling av e‐förvaltning.
Medarbetare vid Luleå kommuns IT‐kontor har deltagit under hela arbetets
gång inom insatsområde 4, Infrastruktur och Informationssäkerhet, som
representanter för samtliga Norrbottens kommuner.
Få kommuner har resurser och kompetenser att själva driva den angelägna
verksamhetsutveckling som e‐förvaltning innebär och skapa lösningar för e‐
tjänster. Samarbete pågår därför mellan kommuner för utbyte av erfarenheter
och lösningar. Luleå kommun är bl.a. medlem i föreningen Sambruk där ca
100 kommuner gemensamt driver projekt.
För att ytterligare förstärka samarbetet på lokal, regional och nationell nivå ser
IT‐kontoret SKL’s initiativ som värdefullt och föreslår därför att kommun‐
styrelsen antar Strategi för eSamhället.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
anta strategi för eSamhället i enlighet med IT‐kontorets förslag.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
anta strategi för eSamhället i enlighet med IT‐kontorets förslag.
_____

Beslutsexpediering
Sveriges Kommuner och Landsting, IT‐kontoret
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