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Digital ledning

Digital kompetens

Digital infrastruktur

Digital innovation 

Digital trygghet

Sverige
bäst i världen 

på att använda 
digitaliseringens 

möjligheter
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#smartaresverige #smartsweden



Vi måste modernisera 
den offentliga 
förvaltningen 

för att det offentliga ska kunna ta 
ansvar för välfärden i framtiden



• 2 av 10 medborgare tycker att 
kommunsektorn lever upp till förväntningar 
på digital service 

• 45 miljarder läggs på it varje år – i 347 
myndigheter, 290 kommuner och 20 
landsting

• Samverkan över myndighetsgränser 
hindras

Öka takten i moderniseringen av 
offentlig förvaltning 

Foto: Maskot / Folio



Finansdepartementet

Regeringens satsning 
på en modernare 
förvaltning

Tänk om och tänk nytt för att:
• enkelt komma i kontakt med det 

offentliga Sverige,
• uppgifter ska om möjligt bara lämnas en 

gång,
• enkelt utbyta information och samarbeta 

i gemensamma lösningar – med hänsyn 
till den personliga integriteten,

• främja datadriven innovation och ta 
tillvara på näringslivets innovationskraft

Enklare Öppnare Effektivare



Nationell digital 
infrastruktur

Prioriterade insatsområden

Digital 
mognad

Digital 
innovations-
förmåga

Juridik som 
stödjer digital 
utveckling

En ny myndighet för digitalisering av offentlig sektor



Tidplan
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Myndigheten ska 
utveckla, samordna 

och stödja 
digitaliseringen i 

statliga myndigheter, 
kommuner och 

landsting. 



Myndigheten ska bidra till att Sverige 
blir bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter och vara 
en aktör för en samverkande och 
innovativ förvaltning

Myndigheten ska fungera som en 
katalysator för digitaliseringen av den 
offentliga förvaltningen
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bistå regeringen med underlag för utvecklingen 
av aktuellt politikområde

samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en 
nationell digital infrastruktur för den offentliga 
sektorn

verka för en öppnare förvaltning som stödjer 
innovation och delaktighet

samordna och stödja den offentliga sektorns 
arbete med användardriven 
verksamhetsutveckling

Övergripande inriktning
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Öppnare förvaltning 
som stödjer innovation 

och delaktighet 
Nationell digital 

infrastruktur

Användardriven 
verksamhetsutvecklingStöd till regeringen



Förslag till instruktion

• samverka med, och stödja samverkan 
mellan myndigheter, kommuner, landsting, 
näringsliv och andra. Den ska också 
samverka internationellt 

• delta i nationellt och internationellt 
standardiseringsarbete, samt vid behov 
verka för en ökad standardisering

• samordna, utveckla, förvalta och 
tillhandahålla en nationell digital infrastruktur 
och tillhörande arkitektur för den offentliga 
sektorn

• Stödja regeringen i EU- och annat 
internationellt arbete 

• Rätt att meddela föreskrifter om nationell 
digital infrastruktur och ingående 
förvaltningsgemensamma digitala funktioner 
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Förslag till instruktion – uppgifter 

3 § Elektronisk identifiering och underskrift 
4 § Säkra elektroniska försändelser 
5 § E-handel inom offentlig sektor 
6 § Öppen och datadriven innovation 
7 § Användardriven verksamhetsutveckling 
8 § Tillgänglig digital information och tjänster 
9§ Digitala investeringar
10 § Informationssäkerhet, säkerhetsskydd 
och integritetsskydd 
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Myndigheten ska ha en mycket god 
förmåga att hantera förändring

Myndigheten ska vara en attraktiv 
arbetsplats som kan fungera som 
förebild för andra 

Digitalt som förstahandsval ska gälla 
och ny teknik ska användas
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Styrande principer - exempel



• Ca 25 - 30 anställda 1 september 2018
• Fokus

• Rekryteringar och kompetensförsörjning
• Arbeta med VP och utveckla organisation

Prioriterade uppdrag
• Elektronisk identifiering och underskrift
• E-faktura och eDelivery
• Expertgruppens uppdrag stöd digitala investeringar
• Webbtillgänglighet
• Datadriven innovation öppna data

Myndighetens start 2018
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Myndighetens start 2018

• Några av de utmaningar vi tror är 
viktiga att hantera
 Samverkan i många dimensioner och 

med många intressenter
 Komplex blandning av strategiska och 

operativa frågeställningar
 Ökade möjligheter till internationellt 

lärande
 Stora kulturella utmaningar inom 

offentlig förvaltning
 Kostnads- och bemanningsramar 
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http://www.sou.gov.se/
Sök: utredning 2017:09

@nymyndighet

Sök: Ny myndighet för digital förvaltning


