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Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for
Sweden

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att i
enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget vara
projektledare för Hack for s;eden. Uppdraget ska utföras i samverkan med
Svenska institutet (SI). Regeringen uppdrar vidare åt SI att i enlighet med vad
som anges under rubriken Närmare om uppdraget utnyttja Hack for Sweden
i sin främjandeverksamhet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 31 januari 2021.
Digg och Svenska institutet får för uppdragets genomförande använda
4 150 000 kronor respektive 850 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska
belasta det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
för budgetåret 2020 uppförda anslaget 1:18 Myndigheten.fo'r digital.fo'rvaltning,
anslagspost 1. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition som ges in till
Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020.
Medel som inte har använts ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den
31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över
använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisning, rekvisition och
eventuell återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut
har.
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Närmare om uppdraget

Digg ska under sitt projektledarskap verka för att Hack for Sweden utvecklas
från ett årligt event till ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och
datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten.
Hack for Sweden ska främja vidareutnyttjande av offentliga data genom att
involvera civilsamhället, näringsliv, tjänstemän inom offentlig sektor,
högskola/universitet. Därigenom ska kompetensen att vidareutnyttja
offentliga data öka hos deltagarna. Arbetet med att diversifiera deltagarna
bör fortsätta och såväl medarbetare i det offentliga, som civilsamhällets
organisationer, högskolor samt små och medelstora företag bör inkluderas. I
arbetet bör mångfald bland deltagarna eftersträvas vad gäller såväl
kompetens och bakgrund som kön och ålder. Öppen och datadriven
innovation bör främjas på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ska
samordnas med Sveriges dataportal och challengesgov.se. Digg ska i
samverkan med deltagande myndigheter, regioner och kommuner inventera
och formulera samhällsutmaningar som kan ligga till grund för inriktning på
Hack for Sweden. Lösningar som kan användas av offentlig sektor för att
skapa samhällsnytta ska prioriteras. Initialt fokus ska läggas på de
samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19.
Svenska institutet ska i samråd med Digg nyttja Hack for Sweden i sin
främjandeverksamhet. Syftet är även att bidra till regeringens vision om ett
hållbart digitaliserat Sverige samt främja bilden av densamma. Samråd kring
främjandeformer bör ske med Öppna data-utredningen (dir. 2019:20) samt
Lantmäteriet kring regeringens uppdrag till Lantmäteriet att analysera
budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla
datamängder (dnr 12019/01415/DF).
Skälen för regeringens beslut

Den offentliga förvaltningen står för en viktig del av produktionen av de
datamängder som hela det digitala samhället bygger på. Riksdagen har i två
tillkännagivanden framhållit att arbetet med öppna data måste ges ökad
tyngd och att samtliga statliga myndigheter bör ges i uppdrag att arbeta
strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data (bet.
2016/17:FiUl 7, rskr. 2016/17:187 och bet. 2017/18:FiU25, rskr.
2017/18:180). Enligt regeringens digitaliseringsstrategi ska det vara så enkelt
som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av
myndigheternas informationssamlingar (dnr N2017 /03643/D).

2 (4)

Digg ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen
i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.
Myndigheten ska också främja öppen och datadriven innovation samt
tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från
den offentliga förvaltningen. Digg ska i genomförandet av uppdraget skapa
synergier med befintligt ansvarsområde samt med de pågående regerings
uppdragen rörande öppna data, öppen och datadriven innovation samt
artificiell intelligens (dnr 12019/01416/DF och 12019/01020/DF), säker och
effektiv tillgång till grunddata (dnr Fi2018/02149/DF och
Fi2018/03036/DF) samt säkert och effektivt informationsutbyte inom den
offentliga sektorn (dnr Fi2018/02150/DF och Fi2018/03037/DF).
Hack for Sweden startade 2014 som ett hackathon, dvs. en form av en
innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data.
Initiativet har under Arbetsförmedlingens projektledare växt betydligt och
skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och
privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har utbildat
myndigheter i öppna data samt genom god kommunilrntion bidragit till en
mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning. Arbetsförmedlingen har
lämnat rekommendationer om fortsättningen i sin slutrapport Hack for
Sweden (dnr 12019/03438/DF).
Enligt OECD är Hack for Sweden ett bra exempel på hur medborgare,
företag, civilsamhället och andra intressenter kan engageras i datadrivet
samskapande av samhällsnytta. De flesta myndigheterna förknippar dock
fortfarande inte publicering av öppna data med skapande av samhällsnytta
och saknar därför ett särskilt förvaltarskap och en vision för sina strategiska
datatillgångar. De interagerar inte heller med externa intressenter för att
förstå deras behov av data och det saknas mötesplatser där offentliga aktörer
kan interagera med aktörer i den framväxande digitala ekonomin. OECD har
därför rekommenderat att Hack for Sweden ska fortsätta utvecklas till en
plattform för engagemang och samskapande för samhällsnytta inom det
aktiva digitala eko-systemet i Sverige.
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På regeringens vägnar

Likalydande till:
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH
Socialdepartementet/PS
Finansdepartementet/BA och OU
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/EIN
Infrastrukturdepartementet/D
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