
Varför behövs en Digitaliseringsmyndighet? 

Bengt Kjellson, särskild utredare för inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av den 
offentliga sektorn 

Den första september ska den nya Digitaliseringsmyndigheten finnas på plats. Tanken är att 
myndigheten ska arbeta med att “utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga 
myndigheter, kommuner och landsting”. Varför är en myndighet det bästa sättet för att göra 
detta? Hur kommer kommuner och myndigheter märka av den nya myndigheten? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 15 juni, kl. 9:30-12:30 

Vad fungerar bra, dåligt eller inte alls i offentliga sektorns digitalisering?  

Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, och vice 
ordförande i Expertgruppen för digitala investeringar 

Investeringar i myndigheter tar ofta längre tid än tänkt. Det är också vanligt att myndigheten inte 
gjort någon analys om förväntad nytta av investeringen. Och, kanske värst av allt, för strategiska 
investeringar är det över hälften som ger sämre resultat än vad tanken var. Hur kan vi lära av 
dåliga och bra exempel? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 7 september, kl. 9:30-12:30 

Altingets digitaliseringspolitiska nätverk 2018



 

 
 

På väg mot ett hållbart digitaliserat Sverige 

 

Per Mosseby, föreläsare och rådgivare, tidigare kommunstyrelseordförande och chef för 
digitaliseringsfrågorna inom SKL  

Per Mosseby, med gedigen erfarenhet från kommunsektorn och nu i det privata, talar om mötet 
mellan det offentliga och det privata. Mosseby kan nu vara mer frispråkig kring vad politiker och 
förvaltning behöver göra för att Sverige ska kunna återta initiativet och bli världsledande när det 
gäller digitalisering. 
Det blir en exposé om var Sverige står i världen och vad kan vi lära från andra länder. Hur funkar 
Sveriges organisation av de offentliga aktörer som ska driva digitaliseringen och hur kan den bli 
bättre? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 2 november, kl. 9:30-12:30 

  

Flaskhalsar i digitalisering: Korkade upphandlingar och brist på kunnig personal. 

 

Karin Schreil - vd Fujitsu Sverige och styrelseledamot i it- och telekomföretagen 

För detaljerade och för många krav. Det anser ofta it-branschen om upphandlingar, och pekar på 
att det blivit en trång sektor då mindre bolag anser att det inte är mödan värt att leverera till 
offentlig sektor. Samtidigt brottas it-företagen med en tilltagande kompetensbrist. Hur kan man 
bända upp dessa flaskhalsar och få bättre fart på digitaliseringen? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 14 december, kl. 9:30-12:30 



 

  
 

Vad behöver Sverige göra som nation för att bli bättre på digitalisering – vilka insatser 
krävs?   

  

Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH  

På nätverkets sista träff kommer Jan Gulliksen och pratar om digitalisering utifrån vad politikerna 
har gjort och borde göra ytterligare - detta med avstamp i de uppdrag Gulliksen haft under åren 
för regeringen. Gulliksen har varit ordförande i Digitaliseringskommissionen som utredde vilken 
digitaliseringspolitik Sverige borde driva, är ledamot i regeringens Digitaliseringsråd och är också 
Digital Champion of Sweden, ett EU-uppdrag som går ut på att verka för digitalisering på bred 
front.  

Under dagen diskuteras frågor om hur Sverige ligger till: Har vi kommit något närmare 
ambitionen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? Vad har regeringen 
gjort på digitaliseringsområdet och vad mer behöver göras? Hur ligger Sverige till i förhållande till 
andra EU-länder? Vad händer med den samlade EU-politiken på området inom det som 
kallas Digital Single Market? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 25 januari kl. 9:30-12:30 


