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FAQ – den nya Myndigheten för digital förvaltning
1. Varför en ny myndighet?
2. Vad ska myndigheten göra?
3. Hur går det med rekrytering av generaldirektör?
4. Hur många kommer att jobba i den nya myndigheten?
5. När kommer ni att annonsera om lediga tjänster?
6. Var ska den nya myndigheten finnas?
7. Vad gör ni i kommittén?
8. Vad händer med alla de uppdrag och uppgifter som överförs från andra?
9. Vad händer med eSam när den nya myndigheten finns?
10. Hur hänger myndighetens uppdrag att stödja kommunernas digitalisering
ihop med den kraftsamling som SKL gör?
11. Är detta den nya digitaliseringsmyndigheten för hela samhällets
digitalisering?
12. Vad händer med E-legitimationsnämnden?
13. Vad händer med Mina meddelanden?
14. Vad händer med expertgruppen för digitala investeringar?
15. Vad händer med Riksarkivets uppdrag kring öppna data och Tillväxtverkets
uppdrag kring vidareutnyttjande?
16. Vad händer arbetet med webbtillgänglighet och webbriktlinjer.se?
17. Vad händer med ansvaret för arbetet kring e-faktura och e-handel i staten?
18. Vad händer med ansvaret för att följa upp digitaliseringen och it-kostnader i
offentlig sektor?

1. Varför en ny myndighet?

Regeringen har fattat beslut om att samla ansvaret för digitaliseringen av den
offentliga sektorn till en myndighet. Flera utredningar och granskningar har
visat att styrningen och samordningen inom den offentliga sektorn behöver
stärkas och att Sverige skulle kunna dra än mer nytta av digitaliseringens
möjligheter.
2. Vad ska myndigheten göra?

Myndigheten har i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen
av statliga myndigheter och förvaltningen i kommuner och landsting, med
undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska även bistå regeringen
med underlag för utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Därför samlas
ansvaret för förvaltningsgemensamma frågor i en myndighet. Myndigheten
kommer att ta ansvaret för vissa gemensamma uppgifter som andra
myndigheter utför idag (se mer om dessa längre ner). Läs mer i
myndighetens verksamhetsplan för 2018, och 2019 - 2021.
3. Hur går det med rekrytering av generaldirektör?

Regeringen är de som beslutar om GD och rekryteringen görs av
Regeringskansliet. Vi i kommittén är inte involverade i denna rekrytering
(men ansvarar för övrig rekrytering till myndigheten).
4. Hur många kommer att jobba i den nya myndigheten?

Under 2018 är det rimligt att tro att ca 30 personer kommer att ha
rekryterats. Under 2019 tror vi att myndigheten kommer att vara fullt
bemannad med ca 70 personer.
5. När kommer ni att annonsera om lediga tjänster?

Här publicerar vi aktuella rekryteringsannonser.
6. Var ska den nya myndigheten finnas?

Placeringsorten är Sundsvall. Just nu pågår arbete med att hitta en lokal för
myndigheten. Den ska vara centralt belägen och underlätta för fysiska såväl
som digitala möten. Verksamheten riktar sig till hela den offentliga sektorn
och därmed kommer myndighetens medarbetare att behöva vara tillgängliga
på flera sätt.
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7. Vad gör ni i kommittén?

Vi ska förbereda och genomföra insatser som gör att den nya myndigheten
kan starta sin verksamhet den 1 september. Prioriterade uppgifter är för det
första att ta fram underlag för regeringens styrning av myndigheten, dvs.
instruktion, regleringsbrev och budget. För det andra skaffar vi en lokal med
bord/stolar och it/telefoni till myndigheten. Vi ansvarar också för
bemanningen av myndigheten, och rekryterar nyckelpersoner i ett första
skede. Vi kommer inte att bedriva någon operativ verksamhet kring
digitaliseringsfrågor (dvs. som den nya myndigheten ska göra). Däremot
formulerar vi inriktningen och planerar verksamheten så att myndigheten
snabbt kan bli operativ när den sätter igång.
8. Vad händer med alla de uppdrag och uppgifter som överförs från
andra myndigheter?

Regeringens beslut innebär att vi ska vidta de åtgärder som krävs för att
myndigheten ska kunna starta sin verksamhet den 1 september 2018. Det
innebär att myndigheten kommer att ansvara för alla de verksamheter som
regeringen i direktivet har beslutat ska finnas på myndigheten. Kommittén
arbetar med att bemanna myndigheten med relevant kompetens, säkerställa
att uppdragen överförs så effektivt som möjligt samt överta lämpliga avtal
och annan infrastruktur m.m.
9. Vad händer med eSam när den nya myndigheten finns?

Målet är att utvecklingen inte ska tappa fart eller att riskera att något ramlar
mellan stolarna. Myndigheten kommer inte att vare sig på kort eller lång sikt
lösa alla uppgifter på egen hand. eSam är en mycket betydelsefull
samverkansaktör som även fortsättningsvis har en viktig roll att fylla.
Samtidigt är det viktigt att inget dubbelarbete sker varför en nära dialog
mellan kommittén och eSam behövs. Det är troligt att vissa av de uppgifter
som eSam gör idag kommer att omhändertas av den nya myndigheten
framöver. Vilka uppgifter som det kan handla om är för tidigt att säga.
10. Hur hänger myndighetens uppdrag att stödja kommunernas
digitalisering ihop med den kraftsamling som SKL gör?

Det förs en tät dialog mellan kommittén och SKL. Den nya myndigheten
och SKL kommer i linje med den avsiktsförklaring som finns mellan
regeringen och SKL att samverka kring att öka takten i digitaliseringen. Vilka
frågor som ska prioriteras och på vilket sätt är för tidigt att säga, men men
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myndighetens uppdrag med att tillhandahålla en nationell digital infrastruktur
är ett självklart samarbetsområde. Läs mer om SKL:s handlingsplan och
samarbetet med Inera/Kommentus.
11. Är detta den nya digitaliseringsmyndigheten för hela samhällets
digitalisering?

Nej, myndighetens uppdrag är att utveckla, samordna och stödja
digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting, med
undantag för försvarsmyndigheterna.
12. Vad händer med E-legitimationsnämnden?

E-legitimationsnämnden upphör den 31 augusti och samtliga uppgifter ska
fr.o.m. den 1 september att utföras av den nya myndigheten.
13. Vad händer med Mina meddelanden?

Ansvaret för infrastrukturen för Mina meddelanden kommer att föras över
till myndigheten fr.o.m. 1 september 2018. Men Skatteverket kommer att
fortsätta att sköta it-drift t.o.m. 2019.
14. Vad händer med expertgruppen för digitala investeringar?

Det uppdrag som expertgruppen idag har kring stöd i strategiska digitala
investeringar kommer att bli en uppgift för den nya myndigheten fr.o.m. den
1 september. Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt. Läs mer här.
15. Vad händer med Riksarkivets uppdrag kring öppna data och
Tillväxtverkets uppdrag kring vidareutnyttjande?

Uppdragen kommer att tas över av den nya myndigheten den 1 september.
Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt på Riksarkivet och
Tillväxtverket.
16. Vad händer arbetet med webbtillgänglighet och
webbriktlinjer.se?

Uppdraget kommer att tas över av den nya myndigheten den 1 september.
Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt på PTS.
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17. Vad händer med ansvaret för arbetet kring e-faktura och ehandel i staten?

Uppgifterna kommer att tas över av den nya myndigheten den 1 september.
Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt på ESV.
18. Vad händer med ansvaret för att följa upp digitaliseringen och itkostnader i offentlig sektor?

Uppdragen kommer att tas över av den nya myndigheten den 1 september.
Fram till dess bedrivs verksamheten som vanligt på ESV.
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