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Post- och telestyrelsen 

Bilaga 6 Sammanställning åtgärdsförslag 

Definitioner: 

Förväntad nytta är en sammanvägning av: 

• Ekonomisk nytta: Bidrar till högre tillväxt och sysselsättning och/eller till långsiktigt minskade kostnader för individer, organisationer och samhälle

• Social nytta: Bidrar till ökad livskvalitet, gemenskap, inflytande, jämlikhet, jämställdhet och/eller rättvisa ur ett individ-, grupp- eller

samhällsperspektiv

• Miljönytta: Bidrar till minskad miljöpåverkan lokalt, regional, eller nationellt

Bedömningen av nyttan utgår från hur många som bedöms påverkas av åtgärden och hur stor effekten förväntas vara för dessa personer. Om fler 

påverkas och om effekten är större så bedöms nyttan alltså vara större. Exempelvis så kan den sociala nyttan bedömas vara stor om ett förslag får en 

väldigt stor effekt för en liten grupp, särskilt om den gruppen i något avseende annars är socialt utsatt. Ett annat exempel är att miljömässig nytta kan 

bedömas vara stor om en mycket stor grupp personer skulle få sin individuella miljöpåverkan minskad med en liten andel, då detta skulle få betydande 

effekter på samhällsnivå. 

Genomförbarhet är en sammanvägning av: 

• Kostnad för genomförande av respektive åtgärdsförslag inom åtgärdsområdet: här kan en låg kostnad sägas vara under 10 miljoner, medel 10-100

miljoner samt hög över 100 miljoner

• Tid till effekt vid genomförande av respektive åtgärdsförslag inom åtgärdsområdet: kort: under 1 år, medel: 1-3 år, lång: över 3 år

I de fall förslaget innebär tillsättande av utredning av eventuella åtgärder så avser tidsbedömningen även tiden för att genomföra dessa åtgärder.

Aktörer: De organisationer som föreslås få i uppdrag att genomföra åtgärdsförslaget. 
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Post- och telestyrelsen 

Kultursektorn – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.1) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Öka digital kompetens hos 

konstnärer 

3 Medel Medel Medel att söka för digital 
kompetens och arbetssätt för 
konstnärer 

Kompetens Kulturrådet 

Konstnärsnämnden 

Underlätta att ta betalt för digital 

produktion och distribution 

1 Stor Medel Regulatorisk anpassning till digital 
produktion och distribution 

Trygghet Regeringen 

Öka bibliotekens digitala tillgänglighet 2 Medel Medel Skapa en nationell digital 
biblioteksplattform 

Infrastruktur Kungliga biblioteket 

Öka bibliotekens digitala tillgänglighet 2 Medel Medel Inför nationella riktlinjer för att 
garantera digital tillgänglighet i 
bibliotekens centrala 
upphandling 

Ledning Kungliga biblioteket 

Öka bibliotekens digitala tillgänglighet 2 Medel Medel Förläng bibliotekens nationella 
uppdrag om digital kompetens 

Kompetens Kungliga biblioteket 

Skapa förutsättningar för digital 
källkritik 

3 Medel Medel Utvidga arbetet med medie- och 
informationskunnighet 

Kompetens Statens medieråd 
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Post- och telestyrelsen 

Utbildningssektorn – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.2) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Skapa fler möjligheter för skolans 

huvudmän att kunna erbjuda fjärr- 

och distansundervisning 

2 Stor Medel Utred ytterligare ändringar av 
redan gjord lagändring som 
avser fjärr- och 
distansundervisning 

Ledning Regeringen 

Förstärk den nationella målbilden för 

digitalisering inom utbildningssektorn 

3 Medel Hög Ta fram digitaliseringsstrategier 
och handlingsplaner för högre 
utbildning och forskning samt för 
yrkeshögskolan 

Ledning Regeringen 

Säkra att skolans kompensatoriska 

uppdrag uppfylls i takt med en ökad 

digitalisering 

3 Medel Medel Utred hur en ökad digitalisering 
påverkar jämlikheten inom skolan 
och högre utbildning 

Kompetens Skolverket, 

Skolinspektionen 

SPSM, UKÄ och UHR 

Stärk kunskap, forskning och 
innovation kring utbildning 

1 Stor Låg Sammanställ kunskap och 
forskning kring digitala 
pedagogiska metoder och 
verktyg och se ledarskapets 
betydelse för dess införande i 
verksamheter 

Kompetens Skolforsknings-
institutet, RISE 

Stärk kunskap, forskning och 
innovation kring utbildning 

1 Stor Låg Öka finansieringen av it-
pedagogiska nätverk i hela 
landet och inför ett nationellt 
kompetenscentrum 

Kompetens UHR, MYH, Skolverket 

Stärk kunskap, forskning och 
innovation kring utbildning 

1 Stor Låg Öka tilldelningen av 
innovationsmedel för 
utbildningsområdet 

Innovation Vinnova 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Skapa en nationell gemensam e-
infrastruktur för hela 
utbildningssektorn 

2 Stor Medel Utöka dagens nationella e-
infrastruktur för högre utbildning 
så att den även omfattar 
skolväsendet 

Infrastruktur Vetenskapsrådet och 
SUNET 
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Post- och telestyrelsen 

Vård och omsorg – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.3) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Skapa grundförutsättningar för en 

jämlik digital vård och omsorg 

1 Stor Hög Ge Socialstyrelsen i samverkan 
med e-Hälsomyndigheten i 
uppdrag att definiera vad jämlik 
digital vård och omsorg betyder 
och står för 

Ledning Socialstyrelsen, e-

Hälsomyndigheten 

Skapa grundförutsättningar för en 

jämlik digital vård och omsorg 

1 Stor Hög Ge Socialstyrelsen i uppdrag att 
kartlägga (definitionen på jämlik 
digital vård och omsorg) vad som 
behöver följas upp samt hur och 
när det ska följas upp 

Ledning Socialstyrelsen 

Skapa grundförutsättningar för en 

jämlik digital vård och omsorg 

1 Stor Hög Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i 
samverkan med SKR och e-
Hälsomyndigheten definiera 
vilken minimi- eller lägsta 
mål/nivå som gäller för jämlik 
digital vård och omsorg 

Ledning Socialstyrelsen, e-

Hälsomyndigheten, 

SKR 

Skapa grundförutsättningar för en 
jämlik digital vård och omsorg 

1 Stor Hög Ge i uppdrag till Socialstyrelsen 
att i samverkan med SKR och e-
Hälsomyndigheten ta fram ett 
förslag på hur både privata och 
offentliga aktörer ska ges samma 
förutsättningar för att kunna 
bidra till en jämlik digital vård och 
omsorg 

Ledning Socialstyrelsen, e-
Hälsomyndigheten, 
SKR 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Utökat stöd och fokus för en jämlik 
informationssäkerhet inom vård och 
omsorg 

3 Stor Låg Ge MSB i uppdrag att i 
samverkan med Socialstyrelsen 
och e-Hälsomyndigheten 
föreskriva en definierad nivå av 
säkerhet som alla vård- och 
omsorgsaktörer behöver uppnå 
och efterfölja oavsett om det är 
en statlig myndighet, kommunal 
eller regional verksamhet eller en 
privat aktör 

Trygghet Socialstyrelsen, e-
Hälsomyndigheten, 
MSB, IVO, 
Vårdföretagarna, 
Famna 

Utökat stöd och fokus för en jämlik 
informationssäkerhet inom vård och 
omsorg 

3 Stor Låg Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i 
samarbete med e-
Hälsomyndigheten och MSB 
samt andra berörda aktörer att 
komma överens om en struktur 
för hur vårddata ska kunna delas 
och lagras säkert mellan 
regionala, kommunala och 
privata aktörer, även i 
krissituation. 

Infrastruktur Socialstyrelsen, e-
Hälsomyndigheten, 
MSB, Vårdföretagarna, 
Famna 

Utökat stöd och fokus för en jämlik 
informationssäkerhet inom vård och 
omsorg 

3 Stor Låg Ge Socialstyrelsen uppdrag att i 
samarbete med e-
Hälsomyndigheten samt andra 
berörda aktörer att införa ett 
samverkansform för vård- och 
omsorgsorganisationer som 
inbegriper både privata och 
offentliga aktörer 

Trygghet Socialstyrelsen, e-
Hälsomyndigheten,  
Vårdföretagarna, 
Famna 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

En jämlik digital baskompetens över 
hela landet 

2 Stor Hög Ge Socialstyrelsen i uppdrag att 
ta fram en definition av digital 
baskompetens för vård- och 
omsorgspersonal 

Kompetens Socialstyrelsen, e-
Hälsomyndigheten,  
MFD, SKR med flera 

En jämlik digital baskompetens över 
hela landet 

2 Stor Hög Ge Socialstyrelsen i uppdrag att 
kartlägga samtliga 
vårdutbildningars innehåll av 
specifik e-hälsa och digital vård 

Kompetens Socialstyrelsen 

En jämlik digital baskompetens över 
hela landet 

2 Stor Hög Regeringen avsätter medel för att 
offentliga och privata utförare 
ska utföra vidareutbildning av sin 
personal inom digitala verktyg 
och arbetssätt. Socialstyrelsen 
ges i uppdrag att fördela medlen 

Kompetens Socialstyrelsen 
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Post- och telestyrelsen 

Handelssektorn – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.4) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Upprätta ett samverkanforum för att 

stödja framtidens e-handel 

1 Stor Medel Upprätta ett samverkanforum för 
att stödja framtidens e-handel 

Ledning Regeringen, 

branschorganisationer 

(bl.a. för handel och 

transport), berörda 

myndigheter 

intresseorganisationer 

(bl.a. för äldre och 

personer med 

funktionshinder) 

Utred de höga svenska kostnaderna 

för gränsöverskridande 

paketleveranser 

2 Medel Medel Utred de höga svenska 
kostnaderna för 
gränsöverskridande 
paketleveranser och ta fram 
åtgärdsförslag 

Infrastruktur PTS, 

branschorganisationer 

Tydliggör konsumenternas rättigheter 

vid deras användning av 

leveranstjänster 

3 Medel Hög Stärk det konsumenträttsliga 
skyddet för kunder som 
använder leveranstjänster 

Trygghet Regeringen, bransch-

organisationer 

Tydliggör konsumenternas rättigheter 
vid deras användning av 
leveranstjänster 

3 Medel Hög Ta fram branschgemensamma 
riktlinjer för hantering av kunder 
som använder leveranstjänster 

Trygghet Branschorganisationer, 
e-handelsbolag och
fraktbolag

Tydliggör konsumenternas rättigheter 
vid deras användning av 
leveranstjänster 

3 Medel Hög Ta fram branschgemensamma 
riktlinjer som tydliggör 
ansvarsfördelningen mellan 
involverade företag som erbjuder 
en leveranstjänst till kund 

Trygghet Branschorganisationer, 
e-handelsbolag och
fraktbolag
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Tydliggör konsumenternas rättigheter 
vid deras användning av 
leveranstjänster 

3 Medel Hög Utöka den upphandlade tjänsten 
Särskild posttjänst 

Trygghet PTS 

Tydliggör konsumenternas rättigheter 
vid deras användning av 
leveranstjänster 

3 Medel Hög Ge PTS ett utökat uppdrag att 
arbeta med kunskapshöjande 
insatser om tillgängliga tjänster till 
berörda organisationer inom e-
handel 

Kompetens PTS 

Förbättra förutsättningarna vid 
användningen av framtidfullmakter 
och anhörigbehörigheter 

3 Medel Medel Ge relevant myndighet i uppdrag 
att utreda eventuella behov av 
ökad rättslig tydlighet i 
tillämpningen av lagstiftningarna 
för framtidsfullmakter respektive 
anhörigbehörigheter 

Trygghet Regeringen, relevant 
myndighet, 
banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen), 

Förbättra förutsättningarna vid 
användningen av framtidfullmakter 
och anhörigbehörigheter 

3 Medel Medel Ta fram branschgemensamma 
riktlinjer för hur en 
framtidsfullmakt respektive en 
anhörigbehörighet på ett 
enhetligt, säkert och tillgängligt 
sätt ska hanteras av bankerna 
gentemot kund 

Trygghet Banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen) 

Förbättra förutsättningarna vid 
användningen av framtidfullmakter 
och anhörigbehörigheter 

3 Medel Medel Arbeta fram digitala lösningar för 
hantering av hos bankerna 
relevanta administrativa 
funktioner relaterade till 
framtidsfullmakter och 
anhörigbehörigheter 

Trygghet Banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen) 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Verka för att rätten till ett betalkonto 
ska omfatta alla 

2 Medel Medel Utred möjligheten att tydliggöra 
de rättigheter som en person ska 
ha till att inneha ett betalkonto 

Trygghet Regeringen, berörda 
myndigheter, 
banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen) 

Verka för att rätten till ett betalkonto 
ska omfatta alla 

2 Medel Medel Ta fram branschgemensamma 
riktlinjer för hur banker bör agera 
i avseendet att ge personer som 
så önskar tillgång till ett 
betalkonto 

Trygghet Banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen) 

Ge den enskilde ett bättre juridiskt 
skydd i de fall denne blir utsatta för 
brott vid användning av digitala 
tjänster 

3 Medel Medel Utred och tydliggör tillämpningen 
av relevanta lagstiftningar så att 
den juridiska ansvarsfördelningen 
mellan användaren och 
tillhandahållaren av digitala 
tjänster i samband med brott blir 
tydligare 

Trygghet Regeringen, berörda 
myndigheter, 
banksektorn (bl.a. 
Svenska 
bankföreningen) 

Ge den enskilde ett bättre juridiskt 
skydd i de fall denne blir utsatta för 
brott vid användning av digitala 
tjänster 

3 Medel Medel Ge forskningsuppdrag med 
syftet att öka vår förståelse för 
hur människor fungerar och 
agerar i relation till sin 
användning av digitala tjänster, 
särskilt ur ett 
säkerhetsperspektiv 

Kompetens Relevant myndighet, 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Ge den enskilde ett bättre juridiskt 
skydd i de fall denne blir utsatta för 
brott vid användning av digitala 
tjänster 

3 Medel Medel Ge Polisen bättre förutsättningar 
att hantera frågan om brott mot 
personer som använder digitala 
tjänster med ett större polisiärt 
engagemang 

Trygghet Polisen 

Ge den enskilde ett bättre juridiskt 
skydd i de fall denne blir utsatta för 
brott vid användning av digitala 
tjänster 

3 Medel Medel Förbättra förutsättningarna för att 
i högre grad uppnå en ökad 
kunskap om de risker som finns 
vid användning av digitala 
tjänster 

Kompetens Relevanta myndigheter, 
banksektorn, andra 
relevanta aktörer 
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Post- och telestyrelsen 

Delaktighet och tillgänglighet – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.5) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

En digital identifiering för alla 1 Stor Låg Skyldighet för offentliga aktörer 
att acceptera alla e-legitimationer 
godkända av DIGG 

Trygghet Regeringen, DIGG, PTS, 

SKR 

En digital identifiering för alla 1 Stor Låg Ge DIGG i uppdrag att öka den 
digitala tillgängligheten vid 
utformningen av e-
legitimationslösningar 

Trygghet DIGG 

En digital identifiering för alla 1 Stor Låg Ge DIGG ett uppdrag att i 
samverkan med PTS utforma en 
allmänt tillgänglig och säker 
testmiljö för e-legitimationer och 
elektroniskt undertecknande 

Trygghet DIGG, PTS 

En digital identifiering för alla 1 Stor Låg Ge i uppdrag till 
Upphandlingsmyndigheten, DIGG 
och PTS att verka för att 
webbtillgänglighetslagen 
tillämpas i alla led vid 
upphandlingar 

Kompetens Upphandlings-
myndigheten, DIGG, 
PTS 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Öka fokus på uppdaterad och 
tillgänglig samhällsinformation 

2 Stor Låg Inkludera myndigheter med 
specialkunskaper om exempelvis 
personer med 
funktionsnedsättningar i gruppen 
bevakningsansvariga 
myndigheter 

Trygghet Regeringen, MTM, 
MFD, MSB 

Öka fokus på uppdaterad och 
tillgänglig samhällsinformation 

2 Stor Låg Ge MTM i uppdrag att leda en 
bred samverkan mellan 
myndigheter och andra offentliga 
aktörer kring tillgänglig 
samhällsinformation 

Trygghet MTM, MFD, SKR, andra 
myndigheter 

Öka användbarheten i interna digitala 
systemen hos offentliga aktörer och i 
deras digitala tjänster 

3 Medel Hög Ge i uppdrag till lämpliga 
myndigheter att tillsammans 
främja användartester, tillgänglig 
digital upphandling och 
utveckling i offentlig sektor 

Kompetens Upphandlings-
myndigheten, MTM, 
PTS, SKR 

Skapa möjlighet för personer med 
nedsatt hörsel att kommunicera 
skriftligt med vården 

3 Medel Hög Uppdrag till Socialstyrelsen och 
DIGG att säkerställa att personer 
med hörselnedsättning - och 
andra som föredrar att 
kommunicera skriftligt med 
vården och omsorgen - får 
möjlighet att göra det 

Trygghet Socialstyrelsen, DIGG 

Skapa bättre förutsättningar för 
distansundervisning  för barn och 
elever med funktionsnedsättning 

3 Medel Hög Analysera goda exempel och 
lärdomar av 
distansundervisningen som 
riktats till elever med 
funktionsnedsättning 

Kompetens RISE 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Långsiktigt och samordnat arbete för 
allas digitala delaktighet 

2 Medel Medel Utse en samordnande myndighet 
för digital delaktighet 

Ledning PTS, DIGG, MFD med 
flera 

Långsiktigt och samordnat arbete för 
allas digitala delaktighet 

2 Medel Medel Utse ett antal kunskapsstödjande 
myndigheter 

Kompetens PTS, DIGG, MFD med 
flera 

Långsiktigt och samordnat arbete för 
allas digitala delaktighet 

2 Medel Medel Ge den samverkande 
myndigheten i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för arbetet 
med digital delaktighet och 
inkludering 

Ledning PTS, DIGG, MFD med 
flera 
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Post- och telestyrelsen 

Distansarbete – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.6) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Utredning av teknik-och 

utvecklingsskuld 

1 Medel Låg Regeringen bör ge ett uppdrag 
kring status på tekniska system 
och utvecklingsprojekt, genom 
att hämta in ny kunskap, utveckla 
ny policy och uppdatera 
befintliga rekommendationer 

Innovation ESV, DIGG, 

Tillväxtverket 

Samordning av digitala gränssnitt 3 Stor Låg Regeringen bör ge ett uppdrag 
att analysera, ta fram 
rekommendationer kring system 
för digitala möten och 
distansarbete för en effektivare 
offentlig förvaltning 

Infrastruktur DIGG, PTS, MSB, 

Vetenkapsrådet och 

SUNET 

Möjliggöra ett digitalt kunskapslyft 3 Stor Låg Regeringen bör ta fram förslag 
på hur ett digitalt kunskapslyft 
kan utformas och verkställas 

Kompetens Tillväxtverket, 

Samverkans-

programmet 

Näringslivets digitala 

strukturomvandling 

Ledarskap vid distansarbete 2 Medel Medel Regeringen bör ta fram ny 
kunskap och utbildning för ledare 
i distansarbetets förutsättningar 
och villkor. Regeringen bör även 
se över arbetsmiljölagstiftningen 
så den är bättre anpassad för 
situationer som en pandemi och 
även så att den motsvarar nya 
krav på distansarbete 

Ledning Arbetsmiljöverket, 
Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap 
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Post- och telestyrelsen 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Stärka kunskap om distansarbete 2 Medel Medel Regeringsuppdrag bör öka 
kunskapen om distansarbete 
genom att: starta ett 
forskningsprogram där man 
studerar effekterna av 
distansarbete under 
coronapandemin, analyserar data 
och ta fram nya idéer, skapa ny 
kunskap om hur digitala möten 
bäst används för att främja 
kreativitet och innovationskraft, 
samt skapa nya verktyg och 
metoder som motsvarar behoven 
för distansarbete efter 
coronapandemin 

Kompetens Forte 

Förbättra förutsättningar för 
arbetsrum i och nära hemmet 

3 Medel Låg Regeringen bör analysera 
förutsättningar för ett 
stödprogram för att utveckla nya 
produkter och tjänster som 
stöttar hemarbete, inventera och 
analysera behoven av 
coworking-kontor i hela landet 
samt se över lagstiftningen kring 
avdrag av arbetsrum i hemmet 
och anpassa den till behovet vid 
en pandemi och effekterna av 
den 

Innovation Vinnova, Tillväxtverket, 
Skatteverket 
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Post- och telestyrelsen 

Digital kommunikation – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.7) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Mäta prestanda och kvalitet på 
tjänster som operatörer levererar 
(QoS) 

2 Stor Hög Tilldela medel för att mäta 
prestanda, utbredning och 
kvalitet på mobila och fasta nät. 
samt publicera resultat som visar 
nätens egenskaper, utbredning 
och kvaliteter 

Infrastruktur PTS 

Skapa förutsättningar för 
ändamålsenlig it- och 
kommunikationsinfrastruktur inom 
offentlig sektor 

3 Stor Låg Ta fram juridiska och ekonomiska 
styrmedel för att främja 
samordnad it-drift mellan 
myndigheter, samt avlägsna 
rättsliga hinder att använda 
verktyg som möjliggör moderna 
digitala arbetssätt 

Infrastruktur Regeringen, 
rättsväsende, berörda 
myndigheter, SKR, 
företag och 
organisationer 

Utbildning för att höja kunskapen om 
informationssäkerhet 

1 Stor Hög Utbildning för att höja kunskapen 
om data- och 
informationssäkerhet hos 
myndigheter, organisationer, 
företag, och användare 

Kompetens MSB, Datainspektionen, 
och Tillväxtverket 

Mäta och följa upp digitalisering som 
ett steg i långsiktig 
investeringsplanering och 
ekonomistyrning 

3 Medel Hög Mäta och följa upp digitalisering 
som ett steg i långsiktig 
investeringsplanering och 
ekonomistyrning 

Ledning SKR, ESV 
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Post- och telestyrelsen 

Ledarskap – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.8) 

Åtgärdsområde Prio. Förväntad 
nytta 

Genom-
förbarhet 

Möjliga åtgärder Kategori Förslag till utförare 

Stöd myndigheternas förmåga till 

digital omställning 

2 Medel Medel Ställ krav vid tillsättning av 
myndighetschefer att de har rätt 
kompetens för 
förändringsledning och förståelse 
för digitaliseringens potential och 
utmaningar 

Ledning Regeringen med flera 

Stöd myndigheternas förmåga till 

digital omställning 

2 Medel Medel Sätt mål för, följ upp och värda 
hur myndigheterna arbetar med 
digital omställning 

Ledning Regeringen 

Stöd myndigheternas förmåga till 

digital omställning 

2 Medel Medel Ge myndigheterna ökade 
resurser för förändringsledning i 
digital omställning 

Ledning Regeringen med flera 

Främja verksamhetsdriven digital 
omställning 

1 Hög Medel Främja test i verkliga miljöer – ge 
regulatoriska och finansiella 
möjligheter 

Innovation Regeringen, Vinnova 

Främja verksamhetsdriven digital 
omställning 

1 Hög Medel Diskriminera inte digitala 
lösningar - gör en genomlysning 
av reglering i centrala sektorer 

Innovation Statskontoret 
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