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Snabbfakta

• Generaldirektör Anna Eriksson

• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• 42 medarbetare just nu

• Rekryteringar pågår! 



Behöver vi bli bättre på digitalisering? 
1. Digitaliseringen inom offentlig sektor går långsamt

2. Organisationernas förutsättningar att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter är väldigt olika. 

3. Sverige har halkat efter jämförbara länder

4. 1 av 4 medborgare tycker att kommunsektorn lever upp 
till förväntningar på digital service. 

5. Människors förväntningar på välfärden stiger



Bakgrund

• Regeringsuppdrag till 16 myndigheter och SKL 2009 - 2015
– E-delegationen

• Generaldirektörer såg fortsatt behov av samverkan – eSam
idag 24 medlemmar

• Delbetänkande digitalförvaltning.nu lämnas 15 mars 2017

• Dec. 2017, beslut om inrättande av en ny myndighet



DIGGs huvudsakliga uppgift
• samordna och stödja den förvaltnings-

gemensamma digitaliseringen med undantag för: 
Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, 
Försvarshögskolan samt myndigheter under Fö-dep

• ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala 
infrastrukturen

• bistå regeringen med underlag för utvecklingen 
av digitaliseringen av den offentliga 
förvaltningen 

• följa och analysera utvecklingen av densamma



Regeringsuppdrag…just nu…

• Säker och effektiv tillgång till 
grunddata

• Säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom 
offentlig sektor

• Nationellt införande av eIDAS-
förordningen

• Krav på elektroniska fakturor 
vid offentlig upphandling 



För offentlig förvaltnings digitalisering: 

Främja, 
samordna 
och stödja

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster

Följa och 
analysera

Användardriven 
verksamhetsutveckling
Webbtillgänglighet
Öppna data
Datadriven innovation 
Expertgruppen för digitala 
investeringar
Informationsutbyte

Mina Meddelanden & Min Myndighetspost
Svensk e-legitimation
E-handel, E-faktura, PEPPOL
Gemensam arkitektur & standarder

Följa och analysera utvecklingen 
Bistå regeringen med underlag 
för utveckling



Fokus just nu 

- Säkerställa att den verksamhet vi tagit över fungerar enligt 
uppdrag (e-leg, e-handel)

- Webbtillgänglighet

- Regeringsuppdragen 

- Bygga en modern myndighet, rekrytera och bemanna och 
utveckla våra förmågor  



Vi som jobbar här

• Digitala tjänster

• Digital arkitektur

• Utveckling & Främjande

• Analys & Omvärld

• Samverkan & Kommunikation

• Medarbetare & Kultur

• Ledning & Verksamhetsstöd



Tack!


