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Regeringens digitaliseringsstrategi För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. I
genomförandet krävs ett kontinuerligt statligt engagemang. Digitaliseringsrådet
har en viktig uppgift i att följa strategins genomförande och vid dess möten
lämna förslag och synpunkter på arbetet.
Vid mötet den 22 november kommer bl.a. regeringens arbete med digital
förvaltning uppmärksammas. Under dagordningspunkt 4 Digital trygghet
kommer frågan om digital identitet belysas. Frågan pekas ut som ett viktigt
område under digitaliseringsstrategins delmålsområde D-trygghet. Under
dagordningspunkt 5 Inbjuden gäst kommer Sr. Ardalan Shekarabi att redogöra
för aktuella frågor inom ramen för politiken för digital förvaltning där bl.a.
regeringens arbete med inrättandet av en myndighet för digitalisering av
offentlig sektor kommer att tas upp. Frågan är viktig för genomförandet av
strategin utifrån delmålsområdena D-ledning, D-trygghet och D-infrastruktur.
Dagordningspunkt 4: Digital trygghet – fördjupning digital identitet

Den digitala utvecklingen har förändrat hur människor tar del av information,
kommunicerar och relaterar till varandra, vilket i förlängningen påverkar
förutsättningarna för deltagande i samhället. Sverige har en digitalt mogen
befolkning och i takt med digitaliseringen av samhället blir det dagliga livet allt
mer gränslöst, i både tid och rum.
Digitalisering och data skapar nya möjligheter för innovation och företagande,
och data från det offentliga utgör en viktig förutsättning. Användningen av
personuppgifter är många gånger avgörande för att kunna effektivisera och
utveckla både de offentliga och privata tjänster som användare önskar. Data
som genereras ökar kunskaperna om individuella behov och önskemål och kan
även ligga till grund för nya tjänster. Därigenom kan individanpassade lösningar
utvecklas. Samtidigt måste rätten till skydd av den personliga integriteten värnas
och människors förtroende, trygghet och tillit i digitala miljöer upprätthållas.
Den digitalt mogna medborgaren förväntar sig att få tillgång till den

Digitaliseringsrådets kansli, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00
Webbplats: www.digitaliseringsradet.se E-post: kontakt@digitaliseringsradet.se

information som det offentliga har, att äga sin egen information och att få
bestämma över hur den ska användas.
Digital identitet är en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till
privatpersoner och företag. Regeringen vill att alla som behöver kan få tillgång
till enkla och säkra e-legitimationer. Det offentligas uppgift är att säkerställa att
lösningarna uppfyller högt ställda krav på säkerhet och användbarhet, och att
samordning mellan aktörerna sker.
E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att samordna och stödja
offentlig sektors behov av elektronisk identifiering och underskrift.
Inriktningen är att marknadens aktörer ska erbjuda lösningar till offentlig sektor
via ett s.k. valfrihetssystem. Detta möjliggör att såväl redan etablerade aktörer
som nya över tid kan anslutas till systemet och bli leverantörer till offentlig
sektor. Privat sektors medverkan i utveckling och leverans av digitala tjänster
förväntas därigenom att bidra till ökad användarnytta, tillväxt och innovation.
En särskild utredare har i uppdrag att bl.a. lämna förslag på hur styrningen på
området kan öka och hur det offentliga åtagandet bör utformas. Förslagen
kommer att lämnas till regeringen vid årsskiftet. Inom EU pågår införandet av
eIDAS-förordningen som ställer krav på att de digitala tjänsterna i offentlig
sektor ska kunna ta emot andra länders e-legitimationer. Reglerna börjar gälla i
september 2018 och ställer höga krav på tillit, säkerhet och internationell
samverkan.
Diskussionsfrågor:
 Hur påverkar det gränslösa samhället utvecklingen på området?
 Vad kan förändra spelplanen?
 Medborgaren som medskapare – ändrar det förutsättningarna? På vilket
sätt?
Dagordningspunkt 5: Inbjuden gäst statsrådet Ardalan Shekarabi – fördjupning
myndighet för digitalisering av offentlig sektor

Myndigheterna är uppkopplade men inte ihopkopplade. Delar av regelverket är
också omodernt. Regeringen har därför identifierat behovet av en myndighet,
en ny förändringsmotor, som kan accelerera digitaliseringen i offentlig sektor.
Ambitionen är att utveckla en nationell digital infrastruktur som myndigheter
och kommuner kan plugga in i för att på enkelt och säkert sätt kunna utbyta
data.
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Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 annonserat en myndighet som
ska ha i uppgift att samordna och stödja de förvaltningsövergripande
digitaliseringsfrågorna. Den nya myndighetens verksamhet ska starta den 1
september 2018. Det innebär att E-legitimationsnämndens uppgifter i sin
helhet flyttas över till den nya myndigheten och E-legitimationsnämnden
avvecklas och upphör som myndighet.
Myndighetens uppgifter

Befintliga uppgifter och uppdrag inom digitalisering av det offentliga som olika
myndigheter sköter i dag kommer att samlas till den nya myndigheten samtidigt
som den nya myndigheten också kommer att få vissa ytterligare uppgifter:
 Den övergripande samordningen, utvecklingen och förvaltningen av
nationell digital infrastruktur (NDI),
 ge metod- och kunskapsstöd till myndigheter, kommuner och landsting,
 ansvara för analys och uppföljning av utvecklingen på området,
 ge regeringen stöd i principiella och strategiska frågor, och
 bistå regeringen i EU- och internationella samarbeten på området.
En organisationskommitté tillsätts

Nästa steg i arbetet för att inrätta den nya myndigheten är att tillsätta en
organisationskommitté. Förhoppningen är att en sådan kan komma på plats
under innevarande år.
Det är i kommittédirektivet för organisationskommittén som myndighetens
tilltänkta uppgifter återges. Organisationskommittén kommer bl.a. att ta fram
förslag till instruktion och regleringsbrev för myndigheten.
Diskussionsfrågor:
 Att ta tillvara på den samlade kompetensen som finns inom staten är
viktigt. Vilka framgångsfaktorer ser ni som kritiska för en effektiv
samverkan med övriga myndigheter?
 Hur kan den nya myndigheten jobba smart?
 Är det någon uppgift som myndigheten tidigt bör ta sig an?
 Är det något som särskilt bör beaktas i den fortsatta processen?
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