
 
 

Sex nya delprojekt fram till 31 december 2017 
 

1. Välkommen hit 

Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att nå människor och företag. Det handlar om att: 

 locka företag och investeringar till kommunen 

 bjuda in nya invånare 

 bjuda in kompetenser som efterfrågas av näringslivet 

 få ökade skatteintäkter 

 

2. Automatiserade och digitaliserade ärendeflöden 

Den kommunala effektiviteten och förmågan att möta framtida demografiska utmaningar kräver 

smarta ärendeprocesser. Antalet automatiserade och digitaliserade ärendeflöden inom den 

kommunala verksamheten är idag mycket få och det är här kommunernas stora potentiella 

förtjänster finns att räkna hem ekonomiskt. 

3. Verktygslåda för digitalisering 

De kommuner som medverkat mellan 2011 och 2016 har fått en hel del erfarenheter kring verktyg, 

metoder och modeller för att arbeta med effektiv digitalisering. Att ge kommunerna tillgång till stöd i 

form av en ”verktygslåda” för digitalisering driver ytterligare på den digitala övergången inom den 

kommunala sektorn. 

4. Strukturer för samverkan  

Flera kommuner i e-samverkan har inte egna resurser att driva digitalisering. Det krävs därför andra 

arbetssätt för att överbrygga skillnaderna i förutsättningarna. Genom att samverka kan kommunerna 

dela resurser och kompetenser för att nå en önskad utveckling till lägre kostnad. 

5. Webbkarta som är behovs- och tillgänglighetsanpassad  

Att ha tillgång till en webbkarta med detaljerade geografiska data har blivit en alltmer viktig funktion 

i e-tjänster. Utmaningen ligger i att ta denna funktion och göra den tillgänglig på ett användarvänligt 

sätt till alla typer av enheter. Tjänsterna utförs i många fall på smarta telefoner och surfplattor.  

6. Utvecklingsstöd, förvaltning och digitalisering 

Idag kan inte en likvärdig service och digital tillgänglighet uppnås för medborgare och företag i 

regionen. Mycket tid läggs på onödigt pappersarbete och medarbetare administrerar stora volymer 

av pappersflöden. Detta arbete kan till stor del ersättas med e-tjänster. I andra situationer kan 

fördelen vara att arbeta med standardiserad digital samordning med verksamhetssystemen för en 

ökad nytta. 

 


