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• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• Drygt 40 medarbetare just nu
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• Vad DIGG gör idag

Annika Bränström Senior rådgivare



Höga förväntningar på offentlig verksamhet och 
behov av modernisering

Källa: SKL

Äldreförsörjningskvot



Digital transformation – är nästa industriella 
revolution 

Mekanik, vattenkraft 
& ångkraft

1784

Massproduktion, 
elektricitet 

1870

Gränserna mellan digitalt 
& fysiskt suddas ut

2016

Automatisering, 
datorer & IT

1969



Digital Single Market - DESI 2019
(The Digital Economy and Society Index



Definition av digitalisering



Digitalisering

DigitalizationDigitization

Efficiency Effectiveness

Källa: Egen + Gartner

Transformation



• Globalisering

• Urbanisering

• Digitialisering
- Teknik & Infrastruktur
- Produktion & Tjänster
- Beteenden & Värderingar

Drivkrafter
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Analogue loop of stupidity
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Analogue loop of stupidity
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I morgon är det förvaltningen 

som koordinerar.



Ständig förändring
”Problemet är inte själva förändringen i sig, den är allt oftare nödvändig 
för att vi ska hänga med i en värld som ständigt förändras. Utmaningen 
ligger istället i vårt sätt att förhålla oss till den, vårt sätt att ta oss an 
framtiden. De förändringar som många branscher och människor står 
inför kommer aldrig bli helt ”klara”. Vi kommer nå delmål på delmål, 
men förändringen kommer aldrig bli färdig. Världen vi lever i idag 
kräver att vi ständigt förändras, ständigt förbättras och ständigt 
utvecklas.

Viktigt att inse och acceptera, ju förr desto bättre, är att vi inte kan hindra 
förändring, men att det är upp till oss hur vi väljer att hantera den.”

”Förändring is the new black” Mona 
& Ari Riabacke 2016-03-29



Den största svårigheten är inte att få folk 

att acceptera nya idéer, utan att få dem 

att överge de gamla.

(John M. Keynes)

FÖRÄNDRING



Surf on the waves…
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Så enkelt som möjligt 

för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt 

för så många som möjligt.

Med medborgaren i centrum…

Regeringen 2009
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17 of them got the challenging task …

The eGovernment Delegation 

The Swedish Tax Agency

The Swedish Customs

The Swedish Association of 

Local Authorities and 

Regions

The Swedish Agency for 

Economic and Regional Growth

The Swedish Transport Agency

The Swedish National 

Police Board

The Swedish National 

Archives
The Swedish Civil 

Contingencies Agency

The Swedish Migration 

Board

The Swedish mapping, cadastral 

and land registration authority
The Swedish Employment

Agency

The Swedish Companies 

Registration Office

The Swedish Social 

Insurance Administration

The Legal, Financial and 

Administrative Services Agency
The Swedish Pensions Agency

Swedish Board for Study Support

http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html
http://www.skl.se/
http://www.tillvaxtverket.se/2.21099e4211fdba8c87b800016732.html
http://www.transportstyrelsen.se/sv


Policies

• Digital Agenda for Europe

• Digital Agenda for Sweden

• E-government strategy (upcoming)

• Coordination and joint services

Strategi  för den 

svenska e-

förvaltningen

(Myndigheter?)
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Riksdagsbundna 
mål

Regeringens mål

Regeringens 
inriktning 2015-2018

En enklare vardag för 
medborgare

Öppnare förvaltning 
som stödjer innovation 

och delaktighet

Högre kvalitet och 
effektivitet i 

verksamheten

En innovativ och samverkande statsförvaltning 
som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad 

kvalitet, service och tillgänglighet och som 
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett 

effektivt EU-arbete

Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda sig av digitaliseringens 

möjligheter

Digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens 
verksamhet 

och i kontakter med privatpersoner och företag

Digitalt 

först 

Infrastrukturdepartementet



DIGGs uppgift

• samordna och stödja den förvaltnings-
gemensamma digitaliseringen

• ansvara för den förvaltningsgemensamma 
digitala infrastrukturen

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

• följa och analysera utvecklingen av densamma



Ett hållbart välfärdssamhälle som 
möter människors framtida behov

DIGG:s vision



• öka digitaliseringstakten.

• etablera det digitala ekosystemet

• säkerställa ändamålsenlig 
digitalisering.

Strategiska mål

För offentlig förvaltning ska DIGG:



Digitaliseringsstrategin

Övergripande mål; Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation 
där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Fem delmål:

• Digital kompetens
I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

• Digital trygghet
I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, 
ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

• Digital innovation
I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska 
utvecklas, spridas och användas.

• Digital ledning
I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling 
ske genom digitalisering.

• Digital infrastruktur
Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila 
tjänster och som stödjer digitalisering.



Budgetprop. – Mål för digitaliseringsområdet

Regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är:
• en enklare vardag för medborgare, 
• en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt
• högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Av budgetpropositionen framgår också att inriktningen för offentlig förvaltning är 
att:
• digitalt ska vara förstahandsval
• säkerställa skydd av känslig information, personlig integritet i digitala lösningar
• det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt med offentlig sektor
• uppgifter ska om möjligt bara behöva lämnas en gång
• vara effektiv och samarbeta samt återanvända information, uppgifter och 

gemensamma lösningar, när det är möjligt och lämpligt
• verka för öppenhet, innovation och delaktighet i digitala lösningar 



EU & Omvärlden
Andra faktorer påverkar:

- Direktiv och krav från EU
- TOOP (The once only principle)

- SDG (Single digital gateway)

- ABR (Acess to base registers)

- Digital inre marknad

- Politisk målbild, bäst i världen

Digital single market @DSMeu (Europeiska komissionen)



Var tror vi att vi står i vår utveckling?

Tiden

M
än

n
is
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”The intelligence explosion” / ”Singularity”
”Law of accelrating return”

Källa: Kurzweil, vinge mfl

2045

2018

”The 21th century will achive 1000times the progress of the 20th century”

Mänsklig utveckling och intelligens

AI utveckling och intelligens



Vad gör DIGG?

Styra och 
samordna

Främja

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster

Följa och 
analysera

Tillse och 
kontrollera



Prioriterade områden 2019

E-legitimation
E-faktura /
E-handel

Webb-

tillgänglighet

Regerings-
uppdrag

Grunddata
Informations-

utbyte
Öppna data
Data-driven 
innovation

AI
AI

Mina 
Meddelanden

Analys och 
omvärld



E-legitimation och e-underskrift
E-legitimationsnämndens tidigare uppdrag 
har övertagits i sin helhet av DIGG



Det nationella uppdraget

Stödja och samordna offentlig sektor nationellt i frågor som 
rör e-legitimering och e-underskrifter genom att:

1. erbjuda avtal sk valfrihetssystem för e-legitimering

2. granska och godkänna e-legitimationer för 
kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

3. granska e-underskriftstjänster

4. standardisera e-legitimering och e-underskrift genom att 
utveckla och underhålla:

• Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

• Tekniskt ramverk

• Specifikation för fristående underskrifttjänst



Två valfrihetssystem som tillsammans täcker 
det nationella e-leg behovet 

1. Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

• Freja eID+ är första godkända leverantör i 2017 E-
legitimering 

• AB Svenska Pass har ansökt – granskning pågår  

2.    Valfrihetssystem 2018 E-legitimering 

• BankID är godkänd som leverantör i 2018 E-legitimering 



Fler svenska e-legitimationer i offentlig 
sektors  e-tjänster



Det internationella uppdraget

vara Sveriges företrädare internationellt genom att:

• företräda Sverige i eIDAS samarbetsnätverk

• vara kontaktpunkt enligt eIDAS

• ansvara för den svenska  eIDAS-noden

• delta i internationell standardisering 

Sedan den 29 sep 2018 är det obligatoriskt för offentlig 
sektor med e-tjänster att erkänna utländska e-
legitimationer ”Foreign eID” enligt eIDAS



Anmäld e-leg som vi är 
skyldiga att erkänna 
enligt eIDAS

E-leg som är anmälda 
men som vi ännu inte är 
skyldiga att erkänna

Anmälda e-leg där 
processen pågår 

Sveriges 
eIDAS-nod 
är i 
produktion



eIDAS – var står vi inom Sverige

• Flera offentliga e-tjänster är anslutna 
men de flesta återstår

• Oklart hur många som i praktiken kan användas utan 
svenskt personnummer

• Kopplingsregisterfrågan utreds vidare av Skatteverket
• ID-kortsutredningen (SOU 2019:14)

• Verisec har ansökt om att Sverige ska anmäla Freja eID+ för 
användning utomlands



E-handel och e-faktura

• DIGG stöttar i frågor som rör e-handel. 
• Arbetar med standarder för e-handel inom ramen för SFTI, 

samt är PEPPOL-myndighet i Sverige.

• Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig 
sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt en ny 
europeisk standard. 

• DIGG har en stödjande roll men också uppföljande



Instruktion för DIGG på området
• Främja elektroniska inköpsprocesser och ansvara för frågor 

kopplade till den europeiska infrastrukturen för 
elektroniska inköp – PEPPOL

• Deltar i och främjar nationellt och internationellt 
standardiseringsarbete – exempelvis via SFTI och 
openPEPPOL

• Ge stöd och information till privata leverantörer avseende 
elektroniska fakturor

• Meddela föreskrifter kopplade till lag om elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling samt beslutar om 
föreläggande kopplat till lagen

• Samverka nationellt och internationellt exempelvis via SFTI



Främja elektroniska 
inköpsprocesser

• Samverkar inom SFTI tillsammans med 
Upphandlingsmyndigheten och SKL

• Styrgrupp, beredningsgrupp och arbetsgrupper

• Rekommenderar tekniska standarder

• Handledningar, frågor och svar, tekniskt stöd, kurser, e-
handelsdagarna mm

• www.sfti.se



Lag om elektroniska fakturor till 
följd av offentlig upphandling

• Lagen gäller fakturor som utfärdas till följd av offentlig 
upphandling enligt LOU, LUF, LUFS eller LUK där 
upphandlingen påbörjats från och med 1:a april 2019

• Leverantörer ska sända och upphandlande myndigheter 
och enheter ska ta emot elektroniska fakturor enligt 
europeisk standard

• Även direktupphandling innefattas av lagen!

• Ingen retroaktiv verkan på befintliga avtal



DIGG har föreskriftsrätt samt får 
besluta om föreläggande 

• Leverantörer som inte lever upp till lagen kan anmälas till 
DIGG som kan förelägga en leverantör att följa lagen. 
Föreläggande kan kopplas till vite.

• Föreskriften till e-fakturalagen säger att från 1:a december 
2019 måste alla upphandlande myndigheter och enheter 
vara registrerade i PEPPOL. För statliga myndigheter gäller 
redan anslutning till PEPPOL sedan november 2018.



Webbtillgänglighet

• Den 1 januari trädde lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service i kraft 

• DIGG ska arbeta med tillsyn och stöd



Vilka är kraven i 
webbtillgänglighetsdirektivet?

❶

Göra webbplatser och mobila 
applikationer:

• möjliga att uppfatta
• hanterbara
• begripliga
• robusta.

Genom att, till exempel…
Uppfylla kraven i 

EN 301 549 Annex A

❷ Publicera tillgänglighetsredogörelse

❸
Ge möjlighet att meddela om 
bristande tillgänglighet, m.m.



När ska kraven vara uppfyllda?

2019

23 september 2019

Webbplatser 
offentliggjorda från 
23 september 2018

✔
2020

23 september 2020

Samtliga webbplatser

2021

23 juni 2021

Mobila applikationer

• Befintliga intranät & extranät när de 
genomgår en omfattande översyn

• Viss tredjeparts service som för första 
gången tillhandahålls efter 23/9 2020



Vid bristande tillgänglighet

DIGG

Anmälan

Övervakning

Påpekande

Föreläggande

Föreläggande
(med vite)

Föreläggande
(med vite)



Digital post
• Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och 

myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och 
företag.

• Min myndighetspost är statens digitala brevlåda.

• Båda tjänsterna förvaltas och driftas idag av Skatteverket på uppdrag av 
DIGG. 

• Projekt pågår för övertagande av tjänster från Skatteverket till DIGG.

• Verksamhetsförvaltning och verksamhetsutveckling kommer att tas 
över under 2019.

• Verksamhetsanalys pågår för att se hur tjänsterna ska utformas för 
att på bästa sätt ska leva upp till nuvarande och framtida behov.

• Planering pågår för hur DIGG ska flytta IT-drift, IT-förvaltning och IT-
utveckling från Skatteverket.

• Fyra digitala brevlådeoperatörer
• Ca 3,7 miljoner brevlådeinnehavare
• 115 avsändare
• Antal meddelanden 2018: 28 479 111 st
• Antal t.o.m. sep 2019: > 32 000 000 st
• Uppskattad volym 2019: Ca 40 000 000 st



Regeringsuppdrag 

• Öppna data, data-driven innovation och AI (januari 2021)

• Grunddata och informationsutbyte - förslag (september 
2020) bygger på -

• Säkert elektroniskt informationsutbyte inom och med 
offentlig sektor (rapporter lämnade i augusti 2019)

• Troligen Single Digital Gateway (SDG)



Det nya guldet -
nyttan uppstår när 
data används

Identifiera - Hitta

Utforska - Bedöma

Införskaffa 

Berika - Använda



DIGG ska främja arbetet med öppna data 
och öppen innovation

Regeringsuppdrag

”DIGG ska öka den offentliga förvaltningens förmåga att 
tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven 
innovation samt öka den offentliga förvaltningens förmåga 
att använda artificiell intelligens.”

Maj 2019 regeringsuppdrag 



Ett uppdrag som innefattar flera delar

Öppna data | Öppen och datadriven innovation | AI 

Utveckling av den svenska 
dataportalen

Öka förmågan i offentlig 
sektor att tillgängliggöra 

öppna data

Öka förmåga att bedriva 
öppen och datadriven 

innovation
Öka förmågan att tillämpa AI

Handlingsplan för öppna data | Åtgärdsförslag för förvaltningsgemensam AI-utveckling

I2019/01416/DF         I2019/01020/DF (delvis)



AI - Vad ska uppdraget leverera?

• Kartläggning av offentliga AI utvecklingsinitiativ

• Omvärlds- & trendanalys av AI (nationellt & internationellt)

• Vilka förmågor som krävs för hantering av AI

• Analys av den potentiella nyttan med AI

• Analys av vad som behöver göras förvaltningsgemensamt

• Åtgärdsförslag samt beskriva risker och hinder

• Beakta etiska och säkerhetsmässiga aspekter 

• En referensgrupp med AI expertis med nationell & internationell kompetens.



Vinnova

Myndigheter

Tillväxt-

verket

Samverkan och gränsytor

Regioner

& Kommuner,

SKL 

Civil-

Samhället

Hälsa

Trafik

Arbets-

marknad
Geodata

Forskning

RISE

EU

Utvecklings-
och policylabb

Data-labb

Vinnovas 
utlysningar 
domänlabb

ÖD Nationell 
skalning (kommun)

Revidering 
av PSI-dir

MSB, 

PRV, DI, 
Upph.mynd. Förnyelse-

labbet



Nationella dataportalen
En ingång att hitta datamängder från den offentliga förvaltningen

Just nu: 
✓ Självservice för att publicera metadata
✓ Automatiserad skördning av datakataloger
✓ Sökmotor för att söka efter öppna data

→ På gång: 
❏ Förbättra användarvänligheten och funktionalitet för 
slutanvändarna
❏ Utökat scope av typer av data
❏ ”Publicerarportal” för att samla vägledande stöd och 
riktlinjer för publicering. 
❏ Etablera tekniskt ramverk och styrande principer och 
utöka förvaltningsstöd för publicister



SÄKERT ELEKTRONISKT 
INFORMATIONSUTBYTE INOM OCH 

MED OFFENTLIG SEKTOR
(Lämnades i augusti 2019)





Deltagande aktörer Samverkansparter

Uppdragsgivare
RIF-myndigheterna



Situationen idag

Grunddata:

• Oklar styrning och ansvarsfördelning

• Avsaknad av standardisering

• Otydlig politisk vilja och avsaknad av 
reglering

• Rättsliga frågetecken och hinder

Informationsutbyte:

• Avsaknad av förvaltningsgemensamma 
komponenter och lösningar

• Avsaknad av standardisering

• Avsaknad av utbyte med privat sektor

• Domän och sektorsspecifika lösningar, 
stort tekniskt arv

• Låg grad av återanvändning



Nuläge



Nyläge

Förslag till lösning
Grunddata



Grunddata - principer

Principer

• Grunddata ska hämtas från 
källan

• Grunddata ska vara 
informationsklassad

• Grunddata ska leva upp till 
fastställda krav gällande 
informationens kvalitet och 
aktualitet m.m.

• Grunddata ska vara nationellt 
avgiftsfria inom offentlig 
förvaltning

• Grunddata ska kunna utbytas 
med andra EU-länder

Riktlinjer

• Tillgängliggörandet ska styras av 
användarbehov

• Samarbete mellan aktörer

• Godkännande inom 
grunddatadomänen

• Formell process för 
tillgängliggörande

• Gemensam nationell 
informationsmodell för 
grunddata

• Grunddataarbetet harmoniseras 
med EU:s arbete på området



Nyttan med grunddata

Nackdelar Nytta
Forskning och erfarenheter från omvärlden visar 
tydligt att:
- Det finns stora samhällsekonomiska 

incitament till att frigöra och tillgängliggöra 
grunddata.

- Prioritering bör ske av kartor, adresser, 
demografiska data och officiella uppgifter 
kring företag och upphandlingar.

- Bara inom samhällsbyggnadsprocessen 
uppskattas de potentiella ekonomiska 
fördelarna av användning av geodata uppgå 
till mellan 22,5 – 42,6 miljarder kronor för det 
svenska samhället.



Internt API

Säkert API

Öppet API

Adresser

Sektor

”Beskrivningar”

”Beskrivningar”

”Beskrivningar”

Konsument

Stödtjänster

Konsument ”Beskrivningar”

Digitalt ekosystem för informationsutbyte



Regeringsuppdrag 
Grunddata och 
informationsutbyte
(förslag 2019-2020)



Förutsättningar som krävs

Myndigheterna föreslår att regeringen:

• Säkerställer en styrform för att kunna besluta om aktiviteter för 
utveckling och realisering av en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur.

• Inrättar ett rättsligt beredningsorgan för att säkerställa att 
nödvändigt långsiktigt rättsligt stöd för byggblocken och 
informationsutbytet tas fram.

• I samråd med DIGG beslutar om nya uppdrag och nödvändig 
finansiering för utveckling av byggblocken samt initiativ som 
främjar implementering av dessa.



Single digital gateway

2019-2020 work programme



Single digital gateway

• En digital ingång till Europa via Your Europe

• EU-förordning (2018/1724) trädde i kraft den 11 dec 2018

• En kort introduktion till Single Digital Gateway finns i 
denna film - länk 

• En EU-förordning gäller i alla medlemsländer oberoende av 
nationell lagstiftning

https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&feature=youtu.be


Syftet bakom förordningen

• Utvecklingen av EUs inre marknad går för långsamt

• Gemensam marknad utan handelshinder

• Enklare att bedriva gränsöverskridande verksamhet

• Digitalt och endast behöva lämna uppgifter en gång

• Digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på 
samma sätt som för medborgare i landet



Uppföljning av digitalisering

Myndigheternas 
strategiska IT-

projekt

Myndigheternas IT-
kostnader och 

förmåga att 
tillhandahålla IT 

effektivt

Myndigheternas 
digitala mognad



Analys & omvärld

Metodutveckling och metodstöd

Indikatorer och 
mätetal

Kvalitetssäkring

Följa och analysera

Uppföljning digitalisering

Effekter
Kommuner, regioner, 

myndigheter

Omvärldsbevakning

Internationell och 
nationell utveckling

Områdesstudier

Regeringsuppdrag

Strategi-
utveckling

Underlag för politisk 
utveckling

Arbetsområden



2019 2020

Leveransplan



Övriga ansvarsområden enligt 
instruktionen
• Delta i och främja nationellt och internationellt 

standardiseringsarbete inom sitt ansvarsområden

• Främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av 
digitala tjänster tas hänsyn till användares behov

• Ge stöd till den offentliga förvaltnigen vid digitala 
investeringar av större eller strategisk karaktär

• Och lite till…



Utmaningar

• Regler

• Standardisering

• Finansiering

• Kulturförändringar

• Tillit

• EU – omvärldens påverkan

• Möta användarna

• Kompetens

• Koordinering



2010-02-22

There is no silver bullet…



Så enkelt som möjligt 

för så många som möjligt.

All this will not be finished

in the first one hundred days.

Nor will it be finished

in the first one thousand days,

nor in the life

of this Administration,

nor even perhaps

in our lifetime on this planet.

But let us begin.

Inaugural Address



Kontakta oss

• info@digg.se

• Tfn: 0771-11 44 00

• www.digg.se



Single digital gateway kommer ge tillgång till

• Information

• Digitala förfaranden/tjänster

• Hjälp- och problemlösningstjänster



Tidplanen

• December 2020
• En användarvänlig gemensam kontaktpunkt för 

privatpersoner och företag med sammanhållen information 
om EU:s inre marknad

• Hjälp- och problemlösningstjänster som privatpersoner och 
företag kan använda om de har frågor om eller problem som 
rör de rättigheter, skyldigheter och förfaranden

• December 2023 
• Online-förfaranden inom vissa livshändelser och 

problemlösningstjänster 



Ansvarsfördelning

• Kommissionen ansvarar för att ta fram och publicera 
information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt 
unionsrätt för privatpersoner på portalen Your Europe

• Ansvarig offentlig aktör i varje medlemsstat ska ta fram och 
publicera information om rättigheter, skyldigheter och 
regler enligt unionsrätt och nationell rätt för 
privatpersoner och företag enligt kraven i förordningen på 
nationella sidor som kan länkas till från portalen Your
Europe



Informationsområden som rör privatpersoner

A. Resor inom unionen

B. Arbete och pension inom unionen

C. Fordon inom unionen

D. Bosättning i en annan medlemsstat

E. Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

F. Hälso- och sjukvård

G. Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler 
för medborgare och familjer

H. Konsumenträttigheter



Informationsområden som rör företag

J. Starta, driva och avveckla ett företag

K. Personal

L. Skatter

M. Varor

N. Tjänster

O. Finansiera ett företag

P. Offentlig upphandling

Q. Arbetsmiljö



Vad omfattas till dec 2023?

• Varje medlemsstat ska säkra att användare får tillgång till 
och kan utföra vissa förfaranden online inom ett antal 
livshändelser – om sådana förfaranden finns online i 
medlemsstaten

• Online förfaranden kan översättas digitala tjänster eller e-
tjänster

• Beskrivs i förordningens Annex 2 (bilaga 2)



Livshändelser som berörs

• Födelse

• Hemvist

• Studera

• Arbeta

• Flytta

• Gå i pension

• Starta företag och bedriva affärsverksamhet



Användarvänligt och språk

• Informationen och digitala förfaranden ska vara 
användarvänliga, hålla god kvalitet och vara på engelska

• Användare ska kunna rapportera problem med användning 
av Single digital gateway och relaterad information. 



Hjälp- och problemlösningstjänster

• Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att 
användarna via olika kanaler har en enkel tillgång online till 
hjälp- och problemlösningstjänster. 

1. Gemensamma kontaktpunkter

2. Kontaktpunkter för produkter

3. Kontaktpunkter för byggprodukter

4. Nationella rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

5. Nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård

6. Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)

7. Tvistlösning online



Nationell samordnare

• Varje medlemsstat ska utse en nationell samordnare
• Kontaktpunkt för alla frågor alla frågor som rör ingången 

nationellt 

• Främja enhetlig tillämpning, rörande kvalitet mm

• Säkerställa att rekommendationer från Kommissionen om 
förbättringar genomförs

• Möjlighet att utse ytterligare en nationell samordnare för ett 
visst område

• Ingå i samordningsgrupp som koordineras av Kommissionen



Effektmål ➢Ökad digital kompetens och förmåga till verksamhetsutveckling

➢Ökad återanvändning och samutveckling

➢Ökad öppenhet och innovation

➢Ökad digital tillgänglighet

➢Ökad nyttjandegrad av förvaltningsgemensamma tjänster

➢ Förbättrad styrning mot framtida behov

➢ Förbättrad nationell digital infrastruktur

➢Ökad tillgång till och användning av data


