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Ändring av uppdrag om säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom den offentliga sektorn 

Regeringens beslut 

Med ändring av regeringens beslut den 24 maj 2018 om ett säkert och 

effektivt elektroniskt informationsutbyte inom och med den offentliga 

sektorn (Fi2018/02150/DF) ska följande gälla för de myndigheter som 

anges i bilagan till detta beslut. 

Myndigheterna ska genomföra uppdraget tillsammans. Myndigheten för 

digital förvaltning ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Det 

innebär bl.a. att myndigheten ska samordna analysarbetet, sammanställa och 

lämna redovisningarna, samt säkerställa att samarbete och samverkan sker i 

enlighet med vad som följer av uppdraget. 

För 2018 får Myndigheten för digital förvaltning för uppdraget rekvirera 

högst 300 000 kronor. För 2019 beräknar regeringen att myndigheten 

kommer att erhålla högst 500 000 kronor för uppdraget. 

Kostnaderna ska belasta anslaget 1:18 Digitaliseringsmyndigheten under 

utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 7 

Nationell digital infrastruktur. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till 

Kammarkollegiet. Rekvisition av medel för 2018 ska ha inkommit senast den 

1 december 2018. Redovisning av använda medel för 2018, och återbetalning 

av ej utnyttjade medel för samma år, ska ske till Kammarkollegiet senast den 

28 februari 2019, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

Telefonväxel: 08-405 10 00 

Webb: www.regeringen .se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: fi. registrator@regeringskansliet.se 



Bakgrund 

Regeringen gav den 24 maj 2018 Bolagsverket, Domstolsverket, 

E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket i 

uppdrag att bl.a. genomföra behovs- och omvärldsanalyser när det gäller 

elektroniskt informationsutbyte, föreslå förvaltningsgemensamma lösningar 

för sådant informationsutbyte samt analysera konsekvenserna av förslagen. I 

uppdraget ingår att samarbeta och samverka med bl.a. statliga myndigheter, 

eSamverkansprogrammet och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Delredovisningar av hur arbetet fortlöper ska efter överenskommelse lämnas 

till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till 
regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 augusti 2019. 

Av det ovan nämnda beslutet framgår att regeringen avser att ge 

Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att vara samordnande 

myndighet för uppdraget, efter att myndigheten inrättats. Myndigheten 

inledde sin verksamhet den 1 september 2018. 

På regeringens vägnar 

Ardalan Shekarabi 
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Kopia till 

Statsråds beredningen/SAM 

Justitiedepartementet/DOM, I<:RIM, L1, L4, L6, PO, SSK och A 
U trikesdepartementet/HI 
Försvarsdepartementet/MFI, RS och SUND 

Socialdepartementet/PS och SF 

Finansdepartementet/BA, E2, ESA, K, S3, SFÖ, SSA och TOT 
Utbildningsdepartementet/GV och UH 

Miljö- och energidepartementet/S 
Näringsdepartementet/D, FF, IFK, SPN, SUBT och SUN 

Kulturdepartementet/KL 

Arbetsmarknadsdepartementet/ A/SAK 

Arbetsförmedlingen 

Datainspektionen 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten 

Försäkringskassan 
Försvarsmakten 

Kammarkollegiet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Riksarkivet 

Statistiska centralbyrån 

Säkerhetspolisen 

Tillväxtverket 

eSamverkansprogrammet 

Svenska institutet för standardisering 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Bilaga till regeringsbeslut 2018-09-06 i ärende Fi2018/03037/DF 

Mottagare 

Bolagsverket 

851 81 Sundsvall 

Domstolsverket 

551 81 Jönköping 

E-hälsomyndigheten 

Box 913 

391 29 Kalmar 

Försäkringskassan 

103 51 Stockholm 

Lantmäteriet 

801 82 Gävle 

Myndigheten för digital förvaltning 

Box 14 

851 02 Sundsvall 

Skatteverket 

171 94 Solna 


