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Näringsdepartementets remiss av SOU 2013:75, Organisering av
framtidens e-förvaltning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att till näringsdepartementet avge yttrande enligt bilaga.
Ärendet
Näringsdepartementet har inbjudit Uppsala kommun att lämna synpunkter på E-delegationens
förslag ”Organisering av framtidens e-förvaltning” senast den 3 februari 2014. Utredningen
finns att hämta på följande länk http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Organisering-av-framtidens-e-f_H1B375/.
E-delegationen föreslår att samordningen av de gemensamma e-förvaltningsfrågorna förs in i
en medlemsorganisation liknande en kollegiemodell, till exempel på det sätt arbetsgivarverket
idag är uppbyggt. För att stärka samarbetet mellan den statliga och kommunala sektorn bör ett
särskilt samarbetsorgan upprättas med kommunal sektor. E-delegationen föreslår vidare att en
utredare utses för att a) utforma regler och andra beslut som krävs, b) föreslå former för
samordning inom hela offentliga sektorn, c) lämna förslag på de uppgifter som ska tillföras
funktionen samt att e-delegationens mandat fortsätter tills den nya organisationen kan överta
verksamheten.
SKL: s ledamot i e-delegationen, Per Mosseby, har i ett särskilt yttrande pekat på behovet av
att det skapas former för ökat strategiskt, taktiskt och operativt deltagande från kommunal
sektor kopplat till den statliga nivåns realisering av gemensamma tjänster och infrastruktur.
SKL vill att kommande utredningsarbete fokuserar på ett koncernperspektiv så att kommunal
sektors delaktighet i det centrala beslutsfattandet säkerställs. Man menar att detta förslag
enbart omfattar statliga myndigheter, då en kollegiemodell förordas.
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Föredragning
Utredningens förslag i stort tillstyrks, men Uppsala kommun vill peka på följande väsentliga frågor.
Inrättandet av ett nationellt samverkansorgan bör analyseras utifrån ett livshändelseperspektiv. Ett
sådant organ måste även få ett starkt mandat och tillräckliga resurser för att samordna de
samhällsövergripande frågor som rör e-samhället
Näringsdepartementet och SKL träffade i juni 2013 en överenskommelse om att utreda
förutsättningarna för en djupare samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och statliga
myndigheter för att främja digitalisering och digital samverkan. Detta resulterade i utredningen
”Förutsättningar för digital samverkan” ( november 2013), med förslag kring samverkansorganets
uppdrag, roll, styrning och finansiering. Detta förslag bör vara vägledande i det kommande
utredningsarbetet.
Uppsala kommun utgår från att en kommande fördjupad utredning även beaktar de övergripande
frågeställningarna vad gäller anpassning av lagstiftning och gemensam infrastruktur för utveckling av
e-förvaltning, som kan komma att bli aktuell inom kommuner och landsting.
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Näringsdepartementet

Näringsdepartementets remiss av SOU 2013:75, Organisering av framtidens eförvaltning.
Uppsala kommun får med anledning av er remiss anföra följande.
Förslaget att bredda E-delegationens arbete och förnya formerna för samarbetet mellan alla statliga
myndigheter är positivt eftersom det innebär att de myndigheter som ansvarar för välfärdsfrågor
kommer att ingå. Formerna för samordning med kommunal sektor föreslås ske genom att den nya
organisationen upprättar ett särskilt samarbetsorgan med SKL. Ett sådant samarbetsorgan mellan
kommunal och statlig sektor måste få större mandat än som antyds i förslaget. Den kommunala
sektorns inflytande över det centrala beslutsfattandet måste säkerställas.
Förslaget om att en utredare utses för att gå vidare med betänkandets olika förslag tillstyrks.
Inrättandet av ett nationellt samverkansorgan bör analyseras utifrån ett livshändelseperspektiv. Ett
sådant organ måste även få ett starkt mandat och tillräckliga resurser för att samordna de
samhällsövergripande frågor som rör e-samhället. Denna kommande utredning bör i högre grad än vad
som framgår i betänkandet utgå från kommunal sektors behov, vilket SKL:s ledamot i e-delegationen,
Per Mosseby, pekat på i sitt särskilda yttrande.
Näringsdepartementet och SKL träffade i juni 2013 en överenskommelse om att utreda
förutsättningarna för en djupare samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och statliga
myndigheter för att främja digitalisering och digital samverkan. Detta resulterade i utredningen
”Förutsättningar för digital samverkan”( november 2013), med förslag kring samverkansorganets
uppdrag, roll, styrning och finansiering. Detta förslag bör vara vägledande i det kommande
utredningsarbetet.
Uppsala kommun utgår från att en kommande fördjupad utredning även beaktar de övergripande
frågeställningarna vad gäller anpassning av lagstiftning och gemensam infrastruktur för utveckling av
e-förvaltning, som kan komma att bli aktuell inom kommuner och landsting.
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Förslaget att E-delegationens mandat fortsätter till dess en ny organisation kan överta den verksamhet
som beslutas tillstyrks.
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