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Till statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 att
uppdra åt en särskild utredare att analysera och ge förslag till effektiv
styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digi
tala tjänster (dir. 2016:39). Tidigare generaldirektören Hans-Eric
Holmqvist utsågs samma dag till utredare. Den 24 november 2016
beslutade regeringen i tilläggsdirektiv (dir. 2016:97) om att utredaren
skulle analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan
stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstruk
turen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. Uppdraget
redovisades i denna del den 15 mars 2017 i delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23).
Till experter i utredningen förordnades den 24 oktober 2016
kanslirådet Karina Aldén, Finansdepartementet, verksamhetsutvecklaren Emma Bohman, Transportstyrelsen, chefsstrategen digitalisering Lena Carlsson, Tillväxtverket, juristen Lena Carlsson,
Datainspektionen, numera departementssekreteraren Veronica
Eckerby, Finansdepartementet, tidigare kanslichefen vid E-legitimationsnämnden Eva Ekenberg, verksamhetsutvecklaren Anna Fors,
Försäkringskassan, systemvetaren Ulrika Gani, Myndigheten för
delaktighet, samordnaren digital samverkan Anders Granström,
Arbetsförmedlingen, senior adviser Peter Göransson, Bank
föreningen, filosofie doktorn Anneli Hagdahl, Finansdepartementet,
utredaren Gabriella Jansson, Statskontoret, chefsjuristen Gustaf
Johnssén, Statens servicecenter, experten offentlig digitalisering
Anna Kelly, avdelningschefen Eva Lindblom, Ekonomistyrningsverket, kanslirådet Eva Lundbäck, Finansdepartementet, chefsarki
tekten Peter Mannerhagen, Västerås stad, direktören Per Mosseby,
Sveriges Kommuner och Landsting, CTO Valter Nordh, SUNET,
CIO & avdelningschefen it Peder Sjölander, Pensionsmyndigheten,
styrelseledamoten Äke Strandberg, Vårdföretagarna, verksamhets-

utvecklaren Magnus Wallström, Skatteverket, kanslirådet Lena
Warstrand, Justitiedepartementet, handläggaren Carl Onne, Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap, arkitekten Mikael Österlund,
eSam.
Anna Fors entledigades från uppdraget som expert från och med
den 10 februari 2017 och från och med samma dag förordnades
verksamhetsutvecklaren Markus Bill, Försäkringskassan och hand
läggaren Björn Scharin, Post- och telestyrelsen att vara experter i
utredningen. Per Mosseby entledigades med verkan från den 1 maj
2017 från uppdraget som expert och från och med samma dag för
ordnades sektionschefen Asa Zetterberg, Sveriges Kommuner och
Landsting att vara expert i utredningen. Den 27 november 2017
entledigades Lena Warstrand från uppdraget att vara expert.
Experterna har bidragit med värdefulla synpunkter på textutkast
och på förslagen i betänkandet. Utredningen vill rikta ett särskilt
tack till Eva Sartorius, Anna Månsson Nyhlén och Ulf Palmgren för
betydelsefulla bidrag till utredningens arbete.
Som huvudsekreterare i utredningen förordnades Christine
Annemalm den 22 juni 2016, som sekreterare i utredningen förord
nades Hanna Nilo den 19 augusti 2016, Michiko Muto den
12 september 2016 och Sofia Larsdotter Carlsson den 8 maj 2017.
Michiko Mutos anställning upphörde från och med den 31 augusti
2017.
Utredningen som antagit namnet Utredningen om effektiv styr
ning av nationella digitala tjänster, får härmed överlämna sitt slut
betänkande.
Stockholm i december 2017
Hans-Eric Holmqvist
/Christine Annemalm
Hanna Nilo
Sofia Larsdotter Carlsson
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Sammanfattning

Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie
olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av
politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär ini
tiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som
pågår kan därför beskrivas som en omstart - reboot - av politiken för
digitalisering inom den offentliga sektorn. De förslag som återges i
detta slutbetänkande, liksom förslagen i utredningens delbetänkande,
bygger vidare på dessa åtgärder och är avsedda att komplettera dem.

Effektiv styrning
Om styrningen ska vara effektiv måste den riktas direkt till den eller
de offentliga myndigheter som ska styras. Styrningen behöver an
passas både till den eller de som ska styras och till den typ av verk
samhet eller de förvaltningsgemensamma digitala funktioner som
avses. För detta behöver riksdagen och regeringen använda och
utforma en väl balanserad kombination av flera olika styrmedel, både
bindande och icke-bindande, liksom finansiella och legala. En effektiv
finansiell styrning och finansiering av förvaltningsgemensamma digi
tala funktioner innebär att riksdagen och regeringen måste styra resur
serna utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv och att kraven på
kvalitet och effektivitet i dessa funktioner måste tillgodoses och be
dömas på en förvaltningsövergripande nivå. Det måste finnas formella
beslut om vad som ska vara det offentliga åtagandet i den nationella
digitala infrastrukturen.
Av det skälet bör riksdagen lägga fast ett mål för den offentliga
förvaltningens digitalisering. Detta ska ligga till grund för regeringens
redovisning till riksdagen och styrningen av de offentliga myndig
heterna. Det bör också finnas ett digitaliseringsmål för alla statliga
myndigheter.
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Regeringen behöver fastställa en särskild intern process för att
bereda initiativ till samt utvärdera förvaltningsgemensamma digitala
funktioner. Regeringen bör vidare besluta om en tidsbestämd över
gripande plan - en strategi - för digitalisering och it i den offentliga
förvaltningen samt förnya avsiktsförklaringen om digitalisering med
Sveriges Kommuner och Landsting.

Statlig elektronisk identitetshandling
Utredningen bedömer att det bör vara ett statligt åtagande att det
finns en tillförlitlig process för grundidentifiering, det vill säga att
säkerställa individers identitet. Staten ska också utfärda en elektronisk
identitetshandling för att på det viset säkerställa att medborgare och
folkbokförda kan få en sådan. Den statliga elektroniska identitets
handlingen ska utfärdas samtidigt med en statlig fysisk identitetshand
ling. Den statliga elektroniska identitetshandlingen ska kunna använ
das för identifiering hos myndigheter men också kunna växlas till en
mobil elektronisk identitetshandling. Därmed kan den statliga elektro
niska identitetshandlingen fungera som en backup om t.ex. mobil
telefonen blir obrukbar.

Gränsöverskridande användning av elektroniska identitetshandlingar
Utredningen bedömer att det finns ett behov av att staten säker
ställer att Sverige kan anmäla en elektronisk identitetshandling för
användning i Europa enligt elDAS-förordningen.1 Sverige bör delta
aktivt i det europeiska arbetet med att möjliggöra gränsöverskridande
användning av elektroniska identitetshandlingar. När det gäller att
öppna upp elektroniska tjänster anser utredningen att Sverige bör
samverka med länder som har identitetsbeteckningar som liknar det
svenska personnumret och som har anmält eller avser att anmäla en
nationell elektronisk identitetshandling. Samarbetet bör präglas av
ömsesidighet och tjänster som används frekvent bör prioriteras.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elek
tronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.
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Det redan påbörjade nordiska samarbetet är en lämplig början.
Regeringen bör ge uppdrag till myndigheter som har särskilt ofta
förekommande ärenden rörande nordiska medborgare att delta i och
stödja samarbetsprojekt med motsvarande myndigheter i de nordiska
och baltiska länderna.
Som ett stöd för arbetet bör Skatteverket få i uppdrag att inrätta
ett svenskt register över säkerställda kopplingar mellan europeiska
elektroniska identitetshandlingar och svenska personnummer.

Mina meddelanden
Utredningen föreslår att Mina meddelanden ska regleras i en lag om
infrastruktur för digital post. Av flera skäl anser utredningen att
infrastrukturen Mina meddelanden behöver ännu tydligare reglering
än vad som föreslogs i delbetänkandet.2
Anpassningar till dataskyddsförordningen3 och fördelning av personuppgiftsansvaret behöver stöd i lag. Dessutom bör infrastrukturen
öppnas upp för privata aktörer som avsändare, vilket också bör regleras
i lag.

2 SOU 2017:23, digitalforvaltning.nu, s. 33 ff.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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