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Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som 
håller ihop (SOU 2015:66) 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 
 
Ärendet 
Näringsdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till Uppsala kommun för yttrande 
senast den 15 december. 
 
2009 beslutade regeringen att inrätta en delegation för e-förvaltning med uppdrag att 
samordna myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för 
myndighetsövergripande samordning. Delegationen som antog namnet E-delegationen. 
Uppdrag har nu upphört och E-delegationen har lämnat sitt slutbetänkande som innehåller en 
redovisning av delegationens uppdrag, erfarenheter och rekommendationer. 
 
E-delegationens framförda rekommendationer och ställningstaganden: 

- Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval 
i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag. Regeringen behöver 
därför driva en utveckling som leder till att digitala tjänster införs som förstahandsval i 
offentlig sektor. 

- Regeringen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra ett avgiftsfritt informationsutbyte 
mellan myndigheter. Utgångspunkten ska vara att myndigheternas samlade 
informationsmängder ska ses som en myndighetsgemensam resurs och att lösningen 
ska bidra till en effektivare förvaltning. 
 

- En långsiktigt hållbar finansieringsmodell för utveckling, förvaltning och drift av 
förvaltningsgemensamma lösningar är en förutsättning för att nå regeringens mål för 
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e-förvaltningen. Därför behöver regeringen gå vidare med att utreda 
finansieringsmodeller enligt de överväganden som görs i Budgetpropositionen för 
2015. 
 

- Regeringen behöver stärka sin förmåga att omhänderta och driva på nödvändiga 
författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för förvaltningsgemensam e-
utveckling. Det ställer krav på samverkansförmågan hos myndigheterna under 
regeringen, Regeringskansliet, regeringen och riksdagen. En förutsättning för detta är 
att regeringen förbättrar den interdepartementala samordningen av juridiska frågor. 
 

- Det finns brister i regleringen av förutsättningarna för en effektiv e-förvaltning och ett 
välavvägt integritetsskydd när det gäller automatiserad behandling av uppgifter om 
enskilda. Det påverkar även enskildas tilltro till myndigheterna. Det är angeläget att 
regeringen har ett helhetsperspektiv när resultaten av tillsatta utredningar bereds. 
 

- Det behövs en ny genomgång av regler som kräver egenhändig underskrift eller 
fysiska originalexemplar så att onödiga hinder mot elektroniska rutiner kan 
undanröjas.  
 

- Det finns behov av att utländska medborgare ska kunna få Svensk e-legitimation eller 
kunna legitimera sig med en utländsk e-legitimation i svenska e-tjänster. 
 

- Det finns kvarvarande utmaningar för elektroniskt informationsutbyte mellan 
socialnämnder och andra myndigheter vid handläggning av ärenden avseende 
försörjningsstöd. Det medför att ärenden delvis måste hanteras manuellt. 
 

- Onödiga hinder i författningsregleringen mot elektroniskhantering av bygglov och 
planhantering vid informationsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser behöver 
undanröjas. 

Föredragning 
I förslaget till remissvar framhålls att kommunen delar E-delegationens uppfattning att 
regeringen behöver fortsätta driva på en utveckling som främjar de övergripande målen med 
e-förvaltning och därför ställer sig kommunen bakom delegationens framförda 
rekommendationer och ställningstaganden. 
 
Kommunen lyfter särskilt fram betydelsen av att hitta former för att vidareutveckla samarbetet 
mellan stat, kommuner och landsting för att möjliggöra gemensam digitalisering. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende 
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Näringsdepartementets remiss: SOU 2015:66, En förvaltning som 
håller ihop 
 
 
Uppsala kommun har mottagit rubricerad utredning på remiss och vill framföra följande 
synpunkter. 
 
Uppsala kommun delar E-delegationens uppfattning att regeringen behöver fortsätta driva på 
en utveckling som främjar de övergripande målen med e-förvaltning och ställer sig därför 
bakom delegationens framförda rekommendationer och ställningstaganden.  
 
Uppsala kommun anser att det är angeläget att underlätta elektroniskt informationsutbyte 
mellan socialnämnder och andra myndigheter, samt en modernisering av elektronisk 
hantering av bygglov och planhantering vid informationsutbyte mellan kommuner och 
länsstyrelser. 
 
Utöver E-delegationens uppfattning anser kommunen att nya lagar som stiftas bör inkludera 
informationsutbytesperspektivet för att säkerställa en lagstiftning som bidrar till en nationell 
informationsinfrastruktur.  
 
Regeringens övergripande mål för e-förvaltning som satts upp är: 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet 

För att nå målbilden och få ytterligare fart på myndigheternas utveckling av 
förvaltningsgemensamma tjänster är det viktigt att främja gemensam digitalisering över 
organisationsgränser. Samarbete mellan stat, kommuner och landsting är viktigt. 
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Digitalisering bygger på långsiktiga koordinerade satsningar, inte korta fragmenterade 
projekt. Det är basen i en förvaltning som håller ihop. 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
 


