
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till E-delegationen  

(N Fi 2009:01) 

 
 

Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 

 

Förlängd tid för uppdraget 
 

Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillsätta en dele-

gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera de 

statliga myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt samt 

vissa it-standardiseringsfrågor (dir. 2009:19). Delegationen 

antog namnet E-delegationen. Delegationen ska lämna sin slut-

rapport senast den 31 december 2014. Regeringen beslutade den 

25 mars 2010 om tilläggsdirektiv (dir. 2010:32) med uppdrag 

om vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för 

myndigheters användning av sociala medier. Regeringen 

beslutade den 25 april 2013 om tilläggsdirektiv (dir. 2013:40) 

med uppdrag att göra en behovsinventering beträffande stan-

darder inom socialtjänstens område. 

E-delegationens första uppgift, att utforma ett förslag till 

strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, redovisa-

des till regeringen den 19 oktober 2009. Därtill fick E-dele-

gationen till uppgift att koordinera de statliga myndigheternas 

strategiska e-förvaltningsprojekt samt följa upp dess effekter för 

medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen fick 

också till uppgift att koordinera vissa it-standardiseringsfrågor 

samt bistå regeringen i det internationella arbetet på området. E-

delegationen fick vidare uppgiften att inventera och vid behov 

utveckla f.d. E-nämndens och Verket för verksamhetsut-

veckling (Verva) vägledningar och rapporter på det aktuella 

området. 

E-delegationen har redovisat sitt arbete två gånger årligen. 

Ett förslag till hur arbetet kan föras vidare i ett längre perspektiv 
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redovisades den 17 oktober 2013 i betänkandet Organisering av 

framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75). 

I budgetpropositionen 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22) 

aviserade regeringen att påbörja beredningen om hur arbetet 

med att digitalisera den offentliga förvaltningen framöver bäst 

bör samordnas på myndighetsnivå. Regeringen aviserade också 

avsikten att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitali-

sering genom att utarbeta ett flerårigt utvecklingsprogram – 

Digitala steget.  

Tidpunkten för när E-delegationen ska slutredovisa sitt upp-

drag ändras. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 

juli 2015. Arbetet ska löpande rapporteras till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet). 

                                                                                         

(Näringsdepartementet) 


