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Dnr KS 2017/194

§ 168 Remiss: Utredningen om effektiv styrning av
nationella digitala tjänster, SOU 2017:23
Sammanfattning

Haninge kommun har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter på ett delbetänkande av utredningen om effektiv
styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande
förvaltning, ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23)
Ambitionen att skapa en effektiv styrning av utveckling,
införande och förvaltning av nationella digitala tjänster tas
emot positivt. Likaså är uppfattningen att förslagen i
delbetänkandet går i rätt riktning. Haninge kommun önskar
lämna synpunkter som syftar till att stärka den offentliga
förvaltningens förmåga att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun är positiv till utredningens förslag om ett
samlat ansvar och styrning av nationella digitala tjänster, men
önskvärt är att utredningen även inkluderar kommuner,
kommunalförbund, näringsliv och privata utförare. För att
nationen ska nå visionen att bli bäst i världen ”Att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter” så bör utgångspunkten alltid
vara mottagarens behov av en tjänst, snarare än vilken
offentlig verksamhet som är avsändare.
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Detta förutsätter ekonomiska investeringar som tillåts att på
en längre sikt tid återbetalas i formen att Sverige blir det land
som använder digitaliseringens möjligheter i världsklass. Om
skattesubventioner eller kostnadsbesparingar inom andra
områden är en förutsättning är en fråga för regeringen att ta
ställning till.
Privatpersoner och näringsliv som idag investerar i nationella
digitala tjänster bör erbjudas likvärdiga tjänster oavsett var
man geografiskt bor och verkar.
1. En enhetlig och tydlig informationsförvaltning av såväl de
nationella digitala tjänsterna som informationen som används
inom tjänsterna behöver etableras
Lösningen vi ser bör framställas såsom gemensamma
standards. På så vis ges respektive aktör möjlighet att göra ett
aktivt val att ansluta och övergå till gemensam standards för
informationshantering alternativt kvarstå med egendesignad
lösning. Att avstå från standards riskerar över sikt ge
samverkanssvårigheter med övriga aktörer och försvåra
möjligheterna till delade utvecklingskostnader för digitala
tjänster.
2. Utöka omfånget av föreslagna tjänster
Delbetänkandet beskriver tjänster som Mina meddelanden
och e-legitimation. Haninge önskar att omfånget av nationella
digitala tjänster vidgas och omfattar andra tjänster som
exempelvis grunddata, öppen data och i framtiden även
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utreda möjlighet till nationell digital IT-driftstjänst m fl.
områden som med fördel kan utföras på ett och samma sätt
och minska kostnader.
Organisationen för utveckling, införande och förvaltning bör
vara tydlig och även beskriva krav som ställs på angränsande
statliga myndigheter och kommunala verksamheter (inkl.
privata utförare).
Underlag för beslut

- SOU 2017:23 Utredningen om effektiv styrning av
nationella digitala tjänster
https://data.riksdagen.se/fil/067A6C09-B3E1-4450-9DB6AD98851665F4
- Remissmissiv daterat 2017-03-22
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
__________
Expedieras: Akt, fi.registrator@regeringskansliet.se,
fi.df.remisser@regeringskansliet.se
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För verkställighet:
För kännedom: Jeanette Thorell, PH Magnusson
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