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Vi digitaliserar Sverige

Digitaliseringen av Sverige är nödvändig för att skapa ett 
hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov – i dag 
och i framtiden. Det arbetet måste intensifieras. Därför finns 
DIGG. 
Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi 
för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.



”Ett hållbart välfärdssamhälle som 
möter människors framtida behov”

DIGGs vision



DIGG

♥

samarbeten och 
samverkan



Single Digital Gateway
– Ett gigantiskt samarbetsprojekt



DIGGs roll
DIGG är nationell samordnare 
för SDG, och ansvarar för att:
§ Samordna behöriga 

myndigheter.
§ Sköta kontakter med 

EU-kommissionen.
§ Ingå i samordningsgruppen 

för SDG.



Nationell genomförandeplan



Förslag

§ Centrala digitala tjänster (Studera och 
Företag)

§ Samlade bevistjänster (Studera)
§ Förstärkt nationell samordning och 

programledning
§ Utökad satsning på 

förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur



Gemensamma lösningar
– ger kostnadsbesparingar

§ Gemensamma digitala tjänster 
(Företag och Studera).

§ Gemensamma bevistjänster (Studera).
§ Utökad satsning på förvaltningsgemensam 

digital infrastruktur.
§ Förstärkt nationell samordning.

39miljarder

till

3,9miljarder

Minskande kostnader från



SDG-förordningens huvuddrag



Vad är Single Digital Gateway?
En del av EU:s mål om hur den inre marknaden ska 
digitaliseras

§ Syfte är att:
§ minska de administrativa bördorna för privatpersoner 

och företag,
§ eliminera diskriminering, och
§ säkerställa och tillhandahålla information, förfaranden 

samt hjälp- och problemlösningstjänster.



Användarnyttor

Användarnyttor

§ Enklare – behöver bara lämna 
information en gång

§ Effektivare att göra sina ärenden
§ Tryggare samhälle när 

myndigheter kan utbyta 
information



Vad ingår i SDG? 

§ En gemensam digital ingång-
youreurope.eu
§ Tillgång till information
§ Hjälp- och problemlösningstjänster
§ Användarstatistik och återkoppling

§ Tillgång till digitala tjänster
§ Tekniskt system för bevisutbyte



En gemensam digital ingång-
youreurope.eu



Youreurope.eu

§ En gemensam digital 
ingång till EU.

§ En samlingsplats för 
information och tjänster 
inom alla medlemsländer.

§ Länkar till nationella sidor.



Tillgång till information 
Rättigheter, skyldigheter, regler - Bilaga I

Förfaranden - Bilaga II



Bilaga I

Tillgång till 
information för 
privatpersoner     
och företag

2
Målgrupper: 

Privatpersoner och företagare 

17
Informationsområden



Undvik 
dubbelinformation
§ EU-information finns på 

Youreurope.eu

§ Nationell information finns 
på myndigheter webbsidor



Your Europe–logotype

§ Ska finnas på alla sidor som länkas via 
Youreurope.eu

§ Ska inge förtroende för att innehållet 
är granskad av EU-kommissionen eller 
en behörig myndighet



Förfaranden
Bilaga I och II



Vad är ett 
förfarande?
I SDG-förordningen beskrivs ett 
förfarande som:
§ En sekvens av handlingar som 

en användare måste 
genomföra för att uppfylla 
kraven, eller för att få ett 
beslut från en behörig 
myndighet, för att kunna 
utöva sina rättigheter.



Gränsöverskridande 
tillgång till 
onlineförfaranden

§ Icke-diskriminerande
§ Anvisningar på engelska
§ eIDAS
§ Gäller förfaranden som 

omfattas av bilaga I och II



Tillhandahålla digitala tjänster
Bilaga II



Digitala tjänster

Födelse

Hemvist

Studera

Gå i pension

Arbeta

Flytta

Starta företag & bedriva 
affärsverksamhet



Vad är helt 
online?
§ Identifiering av användare
§ Tillhandahållande av 

information och bevis
§ Undertecknande och slutlig 

inlämning 
§ Ett automatiskt 

mottagningsbevis
§ Resultatet ska tillhandahållas 

elektroniskt. 



Bevisutbyte
Engångsprincipen 



Vad är bevis?
Definition i SDG-förordningen:
Dokument eller data, inbegripet 
text eller ljud, bildinspelningar 
eller audiovisuella inspelningar, 
oavsett vilket medium som 
använts, som en behörig 
myndighet begär för att bevisa 
fakta eller överensstämmelse 
med de formkrav som avses i 
artikel 2.2 b



Vem behöver utbyta bevis?
§ Beviskonsument (hämtar bevis i själva förfarandet)
§ Bevisproducent (att man ska skicka till ett annat utländsk 

förfarande – LADOK, Beda)



Beda – nationella betygsdatabasen

§ Förstudie ledd av Universitets- och högskolerådet (UHR) 
gällande Nationella betygsdatabasen (BEDA) 

§ Beda föreslås bli en datakälla där uppgifter hämtas så att 
kommunerna inte behöver ansluta sig. 

§ Vidareförmedlingstjänst

Studera



Ett nytt system
§ ”The once-only technical

system” (OOTS)
§ Bygger på 

engångsprincipen om en 
uppgift en gång

§ Bevisutbyte mellan 
myndigheter inom EU

§ Beviset hämtas från källan



Välkommen att 
kontakta oss
Telefon: 0771-11 44 00
E-post: SDG@digg.se
Generella frågor: info@digg.se

www.digg.se
Mynewsdesk
LinkedIn
Twitter

mailto:SDG@digg.se
https://www.mynewsdesk.com/se/digg-myndigheten-foer-digital-foervaltning
https://www.linkedin.com/company/digg-sverige
https://twitter.com/DIGG_Sverige

