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Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge en särskild utre-

dare i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styr-

ning av utveckling, införande och förvaltning av nationella 

digitala tjänster (dir. 2016:39).  

Utredaren ges nu i uppdrag att analysera hur digitaliseringen 

i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för 

den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa 

frågor till en myndighet. Utredaren ska med utgångspunkt i 

analysen lämna förslag till nödvändiga författningsändringar 

och övriga åtgärder som krävs för att en myndighet så snart som 

möjligt ska kunna ges den aktuella uppgiften. Uppdraget ska i 

denna del redovisas senast den 15 mars 2017. 

 Utredaren ges vidare i uppdrag att lämna förslag till en re-

glering som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och 

kommunala myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina med-

delanden.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska, med undantag för 

de deluppdrag som ska redovisas senast den 15 mars 2017, i 

stället slutredovisas senast den 31 december samma år. 

Dir. 

2016:97 
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Ett samlat ansvar för digitaliseringen i den offentliga 

sektorn 

Styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn är kom-

plex, då den omfattar fristående statliga myndigheter samt 

kommuner och landsting. Regeringen har hittills styrt utveck-

lingen genom att delegera ansvaret till kommittéer, råd och de 

enskilda statliga myndigheterna. Riksrevisionen har i sin 

granskningsrapport Den offentliga förvaltningens digitalisering 

– En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? bl.a. konsta-

terat att detta till viss del har varit ändamålsenligt, men också 

lett till att utvecklingen på området inte har hanterats på ett 

kostnadseffektivt sätt (RiR 2016:14). E-delegationen har i flera 

betänkanden (SOU 2009:86, SOU 2013:75 och SOU 2015:66) 

framhållit behovet av ytterligare styrning. Samma behov har 

även identifierats av Statskontoret (Statskontoret 2014:12), 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:91) och Ekonomi-

styrningsverket (ESV 2016:25).  

För att stärka styrningen av samarbetet och samverkan över 

myndighetsgränserna på det aktuella området har regeringen i 

budgetpropositionen för 2017 anfört att den överväger att utse 

en aktör med ett samlat ansvar för digitaliseringen i den offent-

liga sektorn (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22 avsnitt 4.5.1).  

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av 

digitaliseringen i den offentliga sektorn effektiviseras, samtidigt 

som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, innovativ och 

effektiv verksamhetsutveckling förbättras.  

Utredaren ges mot denna bakgrund i uppdrag att  

 analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan 

stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndig-

hetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myn-

dighet, 

 redovisa för- och nackdelar med ett samlat ansvar samt 

överväga och redogöra för när ansvaret som tidigast kan 

överföras,  

 utifrån ovanstående analys lämna förslag till myndighetens 

nya uppgift och befogenheter, och i samband med detta 



 3 

överväga om det finns anledning att ändra myndighetens 

ledningsform, 

 lämna förslag till finansering av den nya verksamheten, och 

 lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och 

övriga åtgärder som krävs för att myndigheten så snart som 

möjligt ska kunna ges den aktuella uppgiften.  

Anslutningen till tjänsten Mina meddelanden 

Anslutningen till den nationella digitala tjänsten Mina med-

delanden är enligt regeringen för låg för att tjänsten ska vara 

effektiv (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22 avsnitt 4.4.2). Enligt de 

ursprungliga direktiven ska utredaren lämna förslag till utform-

ning av åtgärder och incitament för att uppnå en ökad använd-

ning av de nationella digitala tjänsterna bland myndigheter, 

leverantörer och slutanvändare, dvs. alla befintliga aktörer inom 

Mina meddelanden. Utredaren ska också lämna förslag till hur 

en övergång till digital myndighetspost ska ske för privatperso-

ner och företag. Införandet av en skyldighet för kommuner och 

landsting att ansluta sig till Mina meddelanden skulle dock 

innebära ett nytt åtagande för dem, vilket kräver stöd i lag.  

Utredaren ges mot denna bakgrund i uppdrag att  

 lämna förslag till en reglering som innebär en skyldighet för 

lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig 

till tjänsten,  

 göra urvalet av myndigheter utifrån en helhetsbedömning av 

bl.a. omfattningen av myndigheternas kontakter med privat-

personer och företag, och  

 i sin analys av urvalet ta hänsyn till de olika förutsättningar 

som gäller för statliga myndigheter, kommuner och 

landsting samt beakta och redovisa sina överväganden med 

anledning av regleringen i 14 kap. 3 § regeringsformen om 

inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. 
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Samråd och redovisning av uppdraget 

Den del av uppdraget som avser att samla ansvaret för digitali-

seringen i den offentliga sektorn ska redovisas senast den 15 

mars 2017.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska, med undantag för 

de deluppdrag som ska redovisas senast den 15 mars 2017, i 

stället slutredovisas senast den 31 december samma år. 

 (Finansdepartementet) 


