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Vårt uppdrag – sammanfattning 
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Kommittén ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. 

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den    

1 september 2018. Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och 

regleringsbrev. Myndigheten ska vara placerad i Sundsvall. 

Det innebär två typer av uppgifter: 1) lämna förslag på styrdokument till regeringen, 

2) genomförandeåtgärder där kommittén är beslutande.
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Regeringen har utsett en särskild utredare som leder arbetet i kommittén. I kansliet ingår ytterligare fyra 

personer. 



Öka takten i moderniseringen av 

offentlig förvaltning 
Sverige halkar efter

✓ 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
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Inriktning Digitalt först –

för en modern förvaltning 
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Tänk om - 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
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Myndigheten ska 

utveckla, samordna 

och stödja 

digitaliseringen av 

statliga myndigheter 

samt 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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Tidplan
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Vad står i fokus nu?

• Konkretisering av uppgifterna 

• Bygga organisationen 

• Bemanning, inkl verksamhetsövergångar 

• Lokaler 

• Myndighetens systemstöd, IT och telekom 

• Styrdokument
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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 



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 
verksamhetsutveckling

Stöd till regeringen
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1§ Myndigheten ska 

utveckla, samordna 

och stödja 

digitaliseringen i 

statliga myndigheter, 

kommuner och 

landsting. 



2 § Myndigheten ska

1. bistå regeringen med underlag för utvecklingen av 

aktuellt politikområde

2. samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en 

nationell digital infrastruktur och tillhörande 

arkitektur för den offentliga sektorn

3. Mäta och följa upp offentlig sektors it-användning, 

förvaltningsgemensamma initiativ och 

allmänhetens användning

4. Stödja regeringen i EU- och annat internationellt 

arbete 

Förslag till instruktion – övergripande 

uppgifter 
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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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Förslag till instruktion (forts.) 

11 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport

12 § Myndigheten ska samverka med, och 

stödja samverkan mellan myndigheter, 

kommuner, landsting, näringsliv och andra. 

Den ska också samverka internationellt 

13 § Myndigheten ska delta i nationellt och 

internationellt standardiseringsarbete, samt vid 

behov verka för en ökad standardisering 

(…)  

24 § Rätt att meddela föreskrifter om nationell 

digital infrastruktur och ingående 

förvaltningsgemensamma digitala funktioner 
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Uppgifter/uppdrag som ska föras över från 

andra

• ELN:s samtliga uppgifter 
• Stöd och samordning av elektronisk identifiering och underskrift i den 

offentliga förvaltningens e-tjänster

• ELN ska avvecklas

• SKV:s uppgift om MM 
• En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser 

från myndigheter till enskilda

• ESV:s stödjande uppdrag 
• Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och uppföljning av den 

offentliga förvaltningens digitalisering

• ESV:s it-användningsuppdrag 
• Uppföljning av användningen av it och hur myndigheterna tar tillvara 

digitaliseringens möjligheter

• ESV:s uppgift om främjande av e-handel i staten 

• ESV:s uppdrag om eDelivery
• Främjande, analysering och bevakning av utvecklingen av eDelivery

• Expertgruppen digitala investeringar
• Stöd till myndigheters digitala investeringar 

• RA:s uppdrag om tillgängliggörandet av öppna data
• Främjande av statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra 

handlingar för vidareutnyttjande

• TVV:s uppdrag om öppen och datadriven innovation 
• Främjande av öppen och datadriven innovation som ökar 

vidareutnyttjande och öppna data och PSI-information 

• PTS:s uppdrag om webbriktlinjerna
• Vägledningen för webbutveckling 
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Myndigheten ska inte

1) överta enskildas ansvar för den egna verksamhetsutvecklingen, 

2) myndighetsgemensam verksamhetsutveckling inom sektorsspecifika områden, eller 

3) överta det ansvar som varje myndighet har för att dess egna 

informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och särskilda 

säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. 

Myndighetens arbete ska i lämpliga delar ta tillvara kunskap och erfarenheter som eSam

upparbetat, bl.a. avseende metoder och processer för samverkan.  

Myndighetens verksamhet ska bedrivas så att skyddet av Sveriges säkerhet, samt behovet 

av informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten, säkerställs. 

Den nya myndigheten ska ha digitalt som förstahandsval i sin verksamhetsutveckling.
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Myndigheten ska verka för att den förvaltningsgemensamma digitaliseringen utformas på 

ett användarcentrerat sätt, så att tjänster och produkter ska utvecklas så att de är 

tillgängliga för så många som möjligt.  

Myndigheten ska beakta säkerhetsskyddslagen, särskilt behovet av att vidta relevanta 

informationssäkerhetsåtgärder. I frågor om informationssäkerhet och säkerhetsskydd ska 

samverkan ske med MSB och FRA respektive Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.  

Myndighetens ansvarsområde ska inte omfatta försvarsmyndigheternas verksamhet. 
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Organisation och inriktning 
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In i eko-systemet!
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• Eko-system bygger på data-utbyten som ofta sker genom 

plattformar av olika slag

• De medverkande aktörerna drar på olika sätt nytta av att 

kunna utbyta och använda delad data.

• Det offentliga och det privata samverkar för att skapa olika 

typer av värden inom trafik, hälsa, miljö etc. 

• Digitala ekosystem skapar värde i smarta samhällen



Finansdepartementet

Myndigheten agerar 

katalysator i eko-

systemet för ett 

smartare Sverige
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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



• Platt organisation – beslut fattas inte högre upp än nödvändigt 

• Inte för stora enheter – ca 15 personer i varje 

• Flexibel organisation över tid – team beroende på prioriterade 

frågor 

• Etablera fungerande samverkansformer – externt och internt

• Utlån och inlån av kompetenser

• Måste kunna arbeta både på kort och lång sikt – snabbt och 

långsiktigt  

Styrande principer - exempel
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• 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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Vad händer nu?

• Regeringsbeslut om

- instruktion

- regleringsbrev

- författningsändringar

- myndighetschef

- budgetprop 2019

• Kommittébeslut om

- lokaler (klart)

- organisationsstruktur

- tillsättningar

- utrustning, arbetssätt

- interna styrdokument

- mm

• Myndighetens själ!
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Följ oss här! 

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFYGHZFYzd0eAAAAWDpvkToRWcw2u0fPE3mi7jQUnaVp_Rvq1VKqDrwXHOPUPNjU32pKq50bFO5o0y6yNCNQ3L_fQAvJVmQk-zqBvKV4EGe-we9cS89WKAfysdlo-ezDHptaUU=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/utredningen-ny-myndighet-f%C3%B6r-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn/
https://twitter.com/nymyndighet
http://www.sou.gov.se/fi-201709-utredningen-om-inrattande-av-en-myndighet-for-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn/

