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Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för
kommuners och regioners deltagande i den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget och i nära
samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomföra en
analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och
grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering.
Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2021.
Bakgrund

Välfärdskommissionen konstaterade vid sitt möte den 14 maj 2020 att
kommuner och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen som nu etableras behöver analyseras för att säkerställa
kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i
framtiden.
I dag saknas styrning och processer för hur utbyte av data kan ske på ett
effektivt, säkert och stabilt sätt inom och med den offentliga förvaltningen.
Regeringen har uppdragit åt Digg att leda det arbete som ett flertal myndigheter har att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte (I2019/03306/DF). Myndigheten har på motsvarande
sätt regeringens uppdrag att leda arbetet att etablera ett nationellt ramverk
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för grunddata i syfte att skapa förutsättningar för en säker och effektiv tillgång till grunddata (I2019/03307/DF).
Närmare om uppdraget

Digg ska kartlägga och analysera de särskilda rättsliga, organisatoriska och
finansiella förutsättningarna för att kommuner, regioner samt privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur avseende informationsutbyte och
grunddata som nu etableras. Det kan t.ex. röra sig om rättsliga frågor kopplat
till anskaffning och användning av tjänster som tillhandahålls av andra
offentliga aktörer, organisatoriska frågor kring styrning och samverkan inom
infrastrukturen samt finansiella frågor kopplat till kostnader för anslutning
till och användning av infrastrukturen. SKR:s särskilda kompetens och aktiva
deltagande vad gäller främst de juridiska och finansiella förutsättningarna för
kommuner och regioner är avgörande för uppdragets genomförande.
Digg ska vidare analysera förutsättningar för enskilda kommuner och
regioner att ta en aktiv roll i utvecklingen och förvaltningen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Det kan t.ex. röra sig om rättsliga
frågor kopplat till tillhandahållande av tjänster för andra offentliga aktörer,
samt finansiella frågor kopplat till avgiftsuttag och förvaltningsgemensamma
investeringar. I denna del ska analysen även omfatta vilken roll de kommunalt och regionalt samägda företagen Inera AB och SKL Kommentus AB
kan ha och på vilket sätt de kan bidra.
Digg ska även lämna förslag på vilka ytterligare åtgärder, exempelvis i form
av fördjupad fortsatt utredning inom vissa områden, som bör vidtas med
anledning av analysen.
Digg ska särskilt beakta de olika förutsättningarna som kommunerna har att
ta tillvara digitaliseringens möjligheter då denna varierar stort, beroende på
deras storlek, kapacitet, infrastruktur och tillgång på kompetens. Digg ska
därför i dialog med SKR genomföra analysen med utgångspunkt i fallstudier
i samverkan med enskilda kommuner och regioner.
Vid genomförandet av uppdraget ska Digg inhämta synpunkter från de myndigheter som ingår i uppdragen om att etablera en förvaltningsgemensam
digital infrastruktur för informationsutbyte och att etablera ett nationellt
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ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Digg bör även
inhämta synpunkter från privata utförare av offentligfinansierad verksamhet.
Skälen för regeringens beslut

Behovet av investeringar i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur har
lyfts från flera olika håll, bl.a. av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114), Kommunutredningen i betänkandet Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) och
Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen i betänkandet Framtidens
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) samt av Statskontoret och
Riksrevisionen.
Det är centralt att säkerställa att kommuner och regioner kan delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen eftersom denna kan bidra till
kommunsektorns förmåga att tillhandahålla framtidens välfärd.
På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Juha Alskog
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/DOM, KRIM och SSK
Socialdepartementet/SFS, FS, SF och SOF
Finansdepartementet/BA, K och S3
Näringsdepartementet/MK
Kulturdepartementet/K
Infrastrukturdepartementet/D
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Försäkringskassan
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksarkivet
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Regioner
Inera AB
SKL Kommentus AB
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