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Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång  

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att i enlighet med vad som anges under 
rubriken Närmare om uppdraget, under 2017–2019 medverka i EU:s stor-
skaliga pilotprojekt En uppgift en gång. Pilotprojektet utgår från principen 
om en uppgift en gång och inriktas mot gränsöverskridande digitalt informa-
tionsutbyte av data om företag mellan myndigheter inom EU. Bolagsverket 
ska även följa upp realiseringen av nyttor för svenska företag till följd av 
projektet. 

Bakgrund 
EU:s storskaliga pilotprojekt En uppgift en gång (The Once Only Principle, 
TOOP) är ett delprojekt inom ramen för Horisont 2020 som är EU:s ram-
program för forskning och innovation för perioden 2014–2020. Projektet 
utgår från principen om att en uppgift enbart ska behöva lämnas en gång 
och på ett ställe och inriktas mot gränsöverskridande digitalt informations–
utbyte av data om företag mellan myndigheter inom EU. Det övergripande 
syftet med projektet är att minska den administrativa bördan för företag. 
Projektet ingår även som en prioriterad insats i EU-kommissionens 
eGovernment Action Plan för 2016–2020.  

Arbetet leds av Estland och en majoritet av EU:s medlemsländer deltar, 
däribland de nordiska länderna. Målen för projektet är att möjliggöra utbyte 
av data om företag mellan EU-länder, förenkla uppgiftslämnandet och min-
ska den administrativa bördan för företag samt minska de administrativa 
kostnaderna för myndigheterna. Det sistnämnda enligt antagandet att det 
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kostar mer att samla in informationen på nytt än att dela den myndigheter 
emellan. 

En projektansökan skickades in till EU-kommissionen i maj 2016, där 
Bolagsverket tillsammans med eGovlab vid Stockholms universitet anmält 
sig som deltagare i projektet från svensk sida. Projektförslaget är nu helt god-
känt och avtalet mellan projektet och EU-kommissionen skrevs under den 
29 november 2016. Från Sverige är det Bolagsverket som är huvudaktör. 

De ekonomiska förutsättningarna för projektet ger en total budget på 8 mil-
joner euro över projektets löptid och ersättningsnivån för deltagande aktörer 
motsvarar 100 procent av nedlagd tid samt ersättning för resekostnader till 
officiella möten. 

Närmare om uppdraget 
Pilotprojektet En uppgift en gång påbörjas den 1 januari 2017 och pågår 
under 30 månader. Uppdraget till Bolagsverket sträcker sig därför från och 
med den 1 januari 2017 till och med den 31 oktober 2019. Uppdraget ska 
genomföras i samråd med övriga svenska projektdeltagare och kan under 
arbetets gång även komma att inkludera fler aktörer och myndigheter. 

Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i 
samband med årsredovisningen senast den 28 februari 2018 respektive 
senast den 28 februari 2019. Uppdraget ska slutrapporteras till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2019. Rapporteringen 
ska inriktas mot redovisning av realiseringen av nyttor för svenska företag till 
följd av projektet och verksamhetseffektivisering för Bolagsverket. 

Projektet erbjuder full kostnadstäckning för deltagarna upp till 8 miljoner 
euro. Om förutsättningarna för kostnadstäckningen ändras ska detta åter-
kopplas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med del-
rapporteringarna. 

Skälen för regeringens beslut 
Näringspolitiken syftar till att stärka förutsättningarna för fler företag att 
skapas, växa och exportera. Regeringen anger i budgetpropositionen för 
2016/17 att det är fortsatt prioriterat att göra det enklare för små och medel-
stora företag att utveckla och driva sin verksamhet (prop. 2016/17:1 utg. 
omr. 22 och 24 avsnitt 4.5.1 respektive 4.7.3). Det görs bl.a. genom att 
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främja digitalisering och förenkla uppgiftslämnande och myndighets-
kontakter. Erfarenheter visar att det finns stora möjligheter till effektivisering 
i myndigheternas arbete genom att gå över till digitala tjänster och digital 
hantering på myndigheten. Det leder till väsentligt färre felaktiga uppgifts-
inlämningar, minskar behovet av att via telefon få hjälp och besked om 
ärendestatus samt kortar och automatiserar ärendehandläggningen. Därmed 
kan tid frigöras till andra arbetsuppgifter hos såväl företag som myndigheter. 

Pilotprojektet förväntas bl.a. leda till att företagandets rörlighet över grän-
serna ökar. Svenska och europeiska företagare får tillgång till kvalitetssäkrad 
europeisk företagsinformation vilket kan tänkas underlätta säkra affärer samt 
minskad administrativ börda vid gränsöverskridande verksamhet för svenska 
och europeiska företagare. 

Regeringen har vidare gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt det 
är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sek-
torns kontakter med medborgare, organisationer och företag (prop. 
2016/17:1 utg. omr. 22 avsnitt 4.5.1). Det ska vara enkelt att digitalt komma 
i kontakt med det offentliga Sverige. Uppgifter ska där det är möjligt och 
relevant bara lämnas en gång. Offentlig sektor ska kunna utbyta information 
och samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar sam-
tidigt som den personliga integriteten värnas. 

Pilotprojektet är en del av EU-kommissionens prioriterade initiativ inom 
ramen för eGovernment Action Plan 2016–2020 och det är angeläget att 
Sverige tar en aktiv roll i det gränsöverskridande samarbetet för att skapa 
förutsättningar för den digitala inre marknaden och säkerställa att svenska 
behov och förutsättningar tas omhand inom ramen för kommande sats-
ningar och åtgärder på området. Samtliga nordiska och baltiska länder, för-
utom Island, deltar i projektet och Estland som leder arbetet har aviserat att 
de kommer att satsa på digitaliseringsfrågor och pilotprojektet under sitt 
kommande ordförandeskap hösten 2017.  
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