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Yttrande över slutbetänkandet "reboot - omstart för den digitala
förvaltningen" (SOU 2017:114)
Ks/2018:105 005
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över
utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänsters slutbetänkande,
”reboot – omstart för den digitala förvaltningen”. Utredningen gör i betänkandet
bedömningen att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har
markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala
förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av
tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför enligt utredningen beskrivas
som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den offentliga
sektorn. De förslag som återges i utredningens slutbetänkande, liksom förslagen i
utredningens tidigare delbetänkande, bygger vidare på dessa åtgärder och är
avsedda att komplettera dem.
Beslutsunderlag
Finansdepartementet remiss 2018-01-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-28
Stadskontorets förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till ”reboot – omstart för den digitala förvaltningen”
(SOU 2017:114), antas som kommunens yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över slutbetänkandet ”reboot – omstart för den digitala
förvaltningen” (SOU 2017:114) lämnas till Finansdepartementet enligt
stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över slutbetänkandet ”reboot – omstart för den digitala
förvaltningen” (SOU 2017:114) lämnas till Finansdepartementet enligt
stadskontorets upprättade förslag.
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Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Utredningschefen
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Finansdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet "reboot omstart för den digitala
förvaltningen" (SOU 2017:114)
Rubrik
Jönköpings kommun delar utredningens uppfattning att staten bör utfärda en
tillförlitlig elektronisk identitetshandling som ska kunna användas för identifiering
hos myndigheter. Likaså är det viktigt att medborgare på ett enklare och säkrare
sätt ska kunna erhålla en mobil elektronisk identitetshandling, exempelvis mobilt
BanklD.
I utredningen föreslås en skyldighet för alla offentliga myndigheter som använder
elektronisk identifiering i sina e-tjänster att de ska godta den statliga elektroniska
identitetshandlingen. Enligt utredningen ska lagen om statlig elektronisk identitetshandling gälla från 2020-01-01. Jönköpings kommun anser att det måste
finnas en skälig tid för myndigheter att anpassa sig till den statliga elektroniska
identitetshandlingen efter att den tekniska lösningen har tagits fram. Det bör
därför tillämpas övergångsregler som möjliggör en fungerande anpassning till
förslaget om statlig elektronisk identitetshandling.
Jönköpings kommun ser positivt på utredningens förslag att regeringen ska ta
initiativ till en förnyad avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting för digitalisering och IT i den offentliga sektorn. Detta för att skapa
förutsättningar för fler gemensamma digitala funktioner och lösningar.
Jönköpings kommun stödjer även utredningens bedömning att informationssäkerhetsarbetet i offentliga myndigheter borde genomsyra samtliga digitaliseringsprocesser.
Förslag om lag för digital post innebär i korthet att statliga myndigheter ska kunna
tillhandahålla brevlådetjänster för digital post till individer och företag från och
med 2019-07-01. Utredningen föreslår vidare att kommuner och landsting inte ska
ha samma skyldighet, men ska beredas möjlighet att ansluta sig. Inom arbetet med
att ta fram en digitaliseringsstrategi ser vi att det finns vinster för Jönköpings
kommun att använda sig av "Mina meddelanden", så att kommunen på ett enkelt
och milj övänligt sätt kan sända digital post till medborgare och företag som så
önskar.
Utredningen bedömer vidare att förslagen inte omfattas av den kommunala
finansieringsprincipen. Jönköpings kommun ställer sig dock tveksamma till detta
eftersom kostnaden att anpassa befintliga tjänster och system till det som föreslås i
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utredningen kan bli omfattande för vissa kommuner. Kommunen anser att detta
borde utredas och analyseras.
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