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Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2013 

Sammanfattning 

Digitaliseringskommissionen ska utöver det nuvarande uppdra-

get dels administrera det frivilliga regionala signatärskapet, dels 

ta över den administrativa funktionen för Användningsforum. 

Bakgrund 

Inledning 

Regeringen bemyndigade den 7 juni 2012 det statsråd som har 

till uppgift att föredra ärenden om it-politik att tillkalla en sär-

skild utredare med uppdrag att verka för att det it-politiska må-

let i den digitala agendan uppnås och att regeringens ambitioner 

inom området fullföljs (dir. 2012:61). Utredningen har tagit 

namnet Digitaliseringskommissionen – en kommission för den 

digitala agendan, nedan Digitaliseringskommissionen. 

Regionala digitala agendor 

I samband med att den digitala agendan (It i människans tjänst – 

En digital agenda för Sverige) presenterades i oktober 2011, 

inbjöds länsstyrelser, landsting och samverkansorgan att ingå 

ett regionalt signatärskap. Det regionala signatärskapet innebär 

att aktörerna signerar en frivillig avsiktsförklaring om att de 

delar målet i den digitala agendan om att Sverige ska bli bäst i 
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världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att de 

som en del av detta har för avsikt att upprätta en regional digital 

agenda. Avsikten är att de regionala digitala agendorna ska tas 

fram i bred samverkan med olika aktörer på marknaden. De 

regionala agendorna ska anpassas till de specifika förutsättning-

ar som finns i respektive län och därigenom gemensamt bidra 

till att hela landet är bäst i världen på att använda digitalisering-

ens möjligheter. 

Länsstyrelsen i Örebro län har under 2012 och 2013 haft re-

geringens uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och 

lokala digitala agendor. 

I Digitaliseringskommissionens uppdrag ingår att admini-

strera de företag och organisationer som på nationell nivå blivit 

signatärer till den digitala agendan för Sverige. 

Användningsforum 

Regeringen beslutade den 29 mars 2012 att inrätta ett använd-

ningsforum åren 2012–2015 i syfte att peka på viktiga konkreta 

förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och visa 

exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan genomföras 

av ansvariga aktörer (dnr N2012/1799/ITP). Användningsforum 

ska utgöra en plattform för kontinuerlig dialog mellan det all-

männa och användargrupper, it-branschen, forskarsamhället 

samt representanter för slutanvändarorganisationer. 

Samma dag uppdrog regeringen åt Myndigheten för handi-

kappolitisk samordning (Handisam) att inrätta ett administrativt 

kansli för att stödja arbetet i Användningsforum (dnr 

N2012/1804/ITP). 

Användningsforums huvuduppgift är att säkerställa en kon-

tinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en 

kvalitetsaspekt av it. Utgångspunkten är kunskaper och erfaren-

heter från det allmänna, frivillig- och intresseorganisationer, 

it-branschen och forskarsamhället. 

Syftet är att genom dialogen tillsammans peka på viktiga 

konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och 

visa exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan ge-

nomföras och följas upp av ansvariga aktörer. Exemplen bör 

visa på utvecklings- och förbättringsprocesser, där beställning 
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och utformning har med ett tydligt användarperspektiv och där 

tester mot användare naturligt finns med i processen. Post- och 

telestyrelsens innovationstävlingar, inom ramen för myndighet-

ens arbete med att stimulera utveckling kring användbara 

elektroniska tjänster utifrån människors olika behov, kan ge 

underlag för sådana exempel. Exemplen ska kunna användas 

som modeller bland annat av de samrådande myndigheterna i 

deras verksamheter. Exempelvis kan de fungera som underlag 

för Post- och telestyrelsen för att identifiera problemområden, 

förslag på teman till Post- och telestyrelsens innovationstäv-

lingar och övriga arbete. 

De exempel som forumet rapporterar ska knyta an till övrig 

it-politisk utveckling. En utgångspunkt är därför att Använd-

ningsforum speglar och knyter an till insatser som pågår bland 

annat inom e-förvaltningen, nationell e-hälsa och funktionshin-

derspolitiken. 

Användningsforum bör sammantaget komplettera bilden 

med exempel på hur användbara och tillgängliga produkter, 

tjänster och miljöer inom it-området bidrar till att göra det så 

enkelt som möjligt för så många som möjligt. 

Användningsforum och dess administrativa funktion bör 

även kunna verka stödjande i regeringens arbete med digital 

inkludering i Sverige och i EU-sammanhang i frågor som rör 

genomförandet av den europeiska digitala agendan. 

Tilläggsuppdraget 

Digitaliseringskommissionen ska ta över administrationen av 

det regionala signatärskapet och uppföljningen av de regionala 

digitala agendorna 

Utöver nuvarande uppdrag ska Digitaliseringskommissionen 

administrera det regionala signatärskapet samt, i samråd med 

berörda aktörer, följa hur arbetet med regionala digitala agendor 

utvecklas.  

Administrationen av de regionala signatärerna innebär att 

Digitaliseringskommissionen ska föra register över de länssty-

relser, landsting och samverkansorgan som skrivit under en 
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avsiktsförklaring samt att upprätta en förteckning över färdiga 

regionala digitala agendor. 

Att följa utvecklingen av de regionala digitala agendorna in-

nebär att Digitaliseringskommissionen ska kartlägga de region-

ala digitala agendornas intressenter, genomförandestatus och 

inriktning. Även andra områden som bedöms vara relevanta kan 

ingå i uppföljningsarbetet. I uppdraget ingår att sprida resultatet 

av uppföljningen till bland andra länsstyrelser, landsting och 

samverkansorgan i syfte att ge förutsättningar för överförbarhet 

och lärande. Det ska göras i nära dialog med berörda aktörer. 

Uppdraget ska redovisas tillsammans med Digitaliserings-

kommissionens övriga uppdrag senast den 1 mars varje år samt 

senast den 31 december 2015. 

Digitaliseringskommissionen ansvarar för den administrativa 

funktionen för Användningsforum 

Utöver det nuvarande uppdraget ska Digitaliserings-

kommissionen vidare från och med den 1 januari 2014 ta över 

ansvaret för det av Handisam inrättade administrativa kansliet 

för Användningsforum. 

Den administrativa funktionen ska stödja och driva Använd-

ningsforum som plattform för en kontinuerlig dialog mellan det 

allmänna och användargrupper, branschen, forskarsamhället 

samt representanter för slutanvändarorganisationer. 

Den administrativa funktionen ska bl.a. förbereda och orga-

nisera möten i Användningsforum och ta fram nödvändiga un-

derlag och material för Användningsforums arbete. 

Den administrativa funktionen bör även tillsammans med 

Användningsforum kunna verka stödjande i regeringens arbete 

med digital inkludering i Sverige och i EU-sammanhang i frå-

gor som rör genomförandet av den europeiska digitala agendan. 

Den administrativa funktionen rapporterar till Digitalise-

ringskommissionen när det gäller sakfrågan, resultat och bud-

get. 

(Näringsdepartementet) 


