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Välfärdens långsiktiga 
finansiering



Behoven av välfärdstjänster ökar 
stort men inte arbetskraften
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Källa: SKL.



Befolkningsökning i olika åldrar

Källa: Statistiska centralbyrån, april 2018.



Planerade investeringsobjekt 2018–2021

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.



Kompetensförsörjningen



Brist på arbetskraft
Andel arbetsställen med rekryteringsproblem

Källa: Arbetsförmedlingen.





Tre strategiers effekt på rekryteringsbehovet 
(behovsökning och pensioneringar) fram till år 2026
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Digitaliseringen





TILLSAMMANS
bygger vi en smartare välfärd



Verksamhetsutveckling
&

förändrade arbetssätt

Tjänster & applikationer

Information, infrastruktur & 
standards

Lagar & regelverk SKL driver aktivt påverkansarbete för att skapa bästa   
förutsättningar för våra medlemmars digitalisering

Inera tillhandahåller säker digital Infrastruktur, standards och basdata.

Kommentus gör gemensam kravfångst och tillhandahåller   
avtal för verksamhets- och användarnära tjänster.

Utveckling av verksamhet & organisation, förändrade arbetssätt och   
säkerställa rätt kompetens ansvarar respektive huvudman för. 

SKL stöder medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhets-
område med metodstöd, kompetenshöjande insatser och nätverk.



Lokal & regional utveckling

Nationell 
samverkan

SKL &
staten

KOMMUNER, LANDSTING & REGIONER
• Modigt ledarskap
• Verksamhetsutveckling
• Förändringsledning
• Anpassning till lokala behov

SKL, INERA & KOMMENTUS
• Vägledningar, rekommendationer & stöd
• Ledar- och kompetensutveckling
• Gemensam arkitektur, standarder och principer
• Gemensam kravfångst & ramavtal

SKL & STATEN
• Långsiktiga breda överenskommelser
• Förvaltningsgemensamma digitala funktioner
• Gemensamma förutsättningar; begreppsanvändning, 

standardisering, lagstiftning
• Uppföljning, jämförelse, omvärldsbevakning



Förbundets prioriterade 
frågor 2018



A. Nyanländas etablering – en investering för 
framtiden
B. Bättre förutsättningar för skolutveckling
C. Strategi för hälsa
D. Färre sjukskrivna
E. Missbruk och beroende
F. Välfärdens långsiktiga finansiering och kvalitet
G. Upphandling som en del i den strategiska 
styrningen
H. Digitalisering för en smartare välfärd
I. Bostäder till alla
J. Minskad klimatpåverkan och bättre 
klimatanpassning

K. Kompetensförsörjning – Sveriges viktigaste 
jobb
L. Förstärkt vuxenutbildning
M. Stärkt arbete mot hot och våld mot 
förtroendevalda
N. Infrastruktur för hållbar mobilitet och 
kommunikation
O. Stärkt lokal och regional utvecklingsförmåga
P. Trygga och självständiga äldre
Q. Ökad verksamhetsnytta med bättre lokaler
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