PM Rotel I (Dnr KS 2021/474)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
en gemensam digital ingång
Remiss från Infrastrukturdepartement
Remisstid den 30 juni 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Europaparlamentet och rådet har antagit förordning (EU) 2018/1724 av den 2
oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av
förordning (EU) nr 1024/2012 (nedan kallad EU-förordningen). Bestämmelserna i
EU-förordningen har börjat tillämpas stegvis från och med den 12 december 2020.
Inom Infrastrukturdepartementet har en sakkunnig utredare haft i uppdrag att
analysera och vid behov lämna förslag på hur EU-förordningen ska kompletteras i
nationell rätt. Utredaren har föreslagit en ny lag och en ny förordning med
kompletterande bestämmelser till EU-förordningen (I2020/01874). Den promemoria
som nu remitterats, som har upprättats inom Regeringskansliet, utgör en omarbetning
och komplettering av utredarens förslag i vissa avseenden. Författningsförslagen
föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2022. Kommunala myndigheter som är
behöriga myndigheter ska enligt förslaget tillämpa lagen och förordningen från och
med den 12 december 2022.
Stockholms stad har fått remissen för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret är positivt till att en gemensam infrastruktur byggs upp på
EU-nivå för att möjliggöra för privatpersoner och företag i andra medlemsländer att
använda de digitala tjänster som staden erbjuder.
Mina synpunkter
Den fria rörligheten i EU har gagnat medlemsländerna väl. I dag har människor
möjlighet att resa, arbeta och röra sig fritt mellan Europas gränser. Samtidigt består
EU av enskilda länder med olika förutsättningar, regler, lagar och rättigheter samt
skyldigheter. Att bosätta sig inom EU och hitta rätt information från olika
myndigheter om vad som gäller i det enskilda medlemslandet kan därför komma att
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vara komplicerat. En EU-gemensam digital ingång med relevant information och
digitala tjänster som också gör det möjligt att återanvända uppgifter som lämnats till
en annan behörig myndighet inom EU är därför mycket välkommet. I enlighet med
stadsledningskontorets synpunkter instämmer jag i att det dock måste klargöras vilka
kommunala myndigheter som omfattas föreskrifterna.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 23 juni 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital
ingång

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Europaparlamentet och rådet har antagit förordning (EU) 2018/1724 av den 2
oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av
förordning (EU) nr 1024/2012 (nedan kallad EU-förordningen). Bestämmelserna i
EU-förordningen har börjat tillämpas stegvis från och med den 12 december 2020.
Inom Infrastrukturdepartementet har en sakkunnig utredare haft i uppdrag att
analysera och vid behov lämna förslag på hur EU-förordningen ska kompletteras i
nationell rätt. Utredaren har föreslagit en ny lag och en ny förordning med
kompletterande bestämmelser till EU-förordningen (I2020/01874). Den promemoria
som nu remitterats, som har upprättats inom Regeringskansliet, utgör en omarbetning
och komplettering av utredarens förslag i vissa avseenden. Författningsförslagen
föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2022. Kommunala myndigheter som är
behöriga myndigheter ska enligt förslaget tillämpa lagen och förordningen från och
med den 12 december 2022.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Ett av målen i Stockholms stads Näringslivspolicy 2020-2024 är att förenkla för företagare
genom tillhandahållande av enkla och om möjligt digitala verktyg. Även för privatpersoner är
stadens ambition att erbjuda digitala tjänster så långt det är möjligt. EU-förordningen om en
gemensam digital ingång ligger därför väl i linje med stadens inriktning på arbetet med
digitalisering av verksamheternas processer.
Stadsledningskontoret är positivt till att en gemensam infrastruktur byggs upp på EU-nivå
för att möjliggöra för privatpersoner och företag i andra medlemsländer att använda de
digitala tjänster som staden erbjuder. Infrastrukturen gör det möjligt att återanvända uppgifter
som lämnats till en annan behörig myndighet inom EU. Detta kommer att underlätta
användningen av stadens digitala tjänster och även öka effektiviteten i handläggningen då de
uppgifter som skickas in är av högre kvalitet.
Enligt lagförslaget ska regeringen få meddela föreskrifter om vilka kommunala
myndigheter och andra organ som ska vara behöriga myndigheter. Vidare ska Myndigheten
för digital förvaltning tillhandahålla en förteckning över de behöriga myndigheternas
specifika ansvarsområden när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och
problemlösningstjänster som omfattas av EU-förordningen.
Stadsledningskontoret anser att det är oklart vilka kommunala myndigheter som omfattas
av de föreskrifter som kommer att meddelas. Stadsledningskontoret efterlyser ett klargörande
i denna fråga.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet
med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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