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Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013 

Sammanfattning 

För att kunna föreslå en tekniskt verifierad lösning är det nöd-

vändigt att ta fram en prototyp av den tekniska lösning som 

utredningen förespråkar i sitt delbetänkande (dnr 

N2013/1260/ENT). Prototypen ska illustrera hur och när in-

formationen överförs mellan olika aktörer i systemet och hur 

denna information ska uttryckas för att vara återanvändbar. 

Uppgiftslämnarutredningen ska ta fram en prototyp av ett 

uppgiftslämnarregister. Tilläggsuppdraget ska redovisas senast 

den 29 november 2013. 

Uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 april 2012 (dir. 2012:35) att till-

kalla en särskild utredare med uppgift att presentera förslag som 

innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga 

myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och 

till ett ställe. En viktig del i utredningens uppdrag var att föreslå 

en tekniskt verifierad, effektiv lösning som möjliggör informa-

tionsutbyte mellan myndigheter med ambitionen att detta utbyte 

av information sker direkt i den tekniska lösningen. 

Det är nödvändigt att ta fram en prototyp av den tekniska 

lösning som utredningen förespråkar i sitt delbetänkande (dnr 

N2013/1260/ENT) för att kunna föreslå en tekniskt verifierad 

lösning. Prototypen ska illustrera hur och när informationen 
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överförs mellan olika aktörer i systemet och hur denna informa-

tion ska uttryckas för att vara återanvändbar. 

Byggandet av en prototyp fyller ett antal funktioner genom 

att: 

 testa hur olika lösningar fungerar tekniskt och juridiskt 

för att tidigt upptäcka svagheter i föreslagen modell, 

 tydligt visa och demonstrera hur systemet kommer att 

fungera för att få återkoppling och feedback från vissa 

företag och myndigheter, 

 ge en mer exakt uppskattning av kostnaderna för att 

bygga ett fullskaligt system. 

Den viktigaste funktionen bedöms dock vara att prototypen 

ger utredningen de nödvändiga förutsättningarna för att lämna 

ett slutbetänkande den 29 november 2013 som går att omsätta i 

drift utan ytterligare grundläggande utvecklings- och utred-

ningsarbete. 

Utredningen ska ta fram en prototyp av ett uppgiftslämnar-

register. 

Redovisning av uppdraget 

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 29 november 2013. 

       

       

             (Näringsdepartementet) 


