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Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam
digital infrastruktur för informationsutbyte

Regeringens beslut

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, Ehälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital
förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet,
Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket (nedan
myndigheterna) i uppdrag att i enlighet med vad som anges under rubriken
Närmare beskrivning av uppdraget tillsammans fortsätta etableringen av en
förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.
Myndigheten för digital förvaltning ska leda, samordna och ansvara för att
följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider.
För genomförandet av uppdraget under 2022 får myndigheterna använda
högst 79 500 000 kronor. Kostnaderna ska redovisas mot det under
utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:7 Digital
förvaltning, anslagsposten 1, Förvaltningsgemensam digital infrastruktur
RRF. Medlen fördelas och betalas ut som bidrag efter beslut av Myndigheten
för digital förvaltning.
Myndigheten för digital förvaltning ska senast den 16 januari 2023 lämna en
slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). I slutredovisningen ska myndigheten särskilt redovisa på
vilket sätt och med vilka aktörer som samverkan har skett samt hur arbetet
har fortskridit i förhållande till den långsiktiga plan som har tagits fram inom
ramen för tidigare regeringsuppdrag. Av slutredovisningen ska det även
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framgå hur myndigheterna har arbetat för att identifiera och reducera risker
kopplade till Sveriges säkerhet, informationssäkerhet och skyddet av den
personliga integriteten. Slutredovisningen ska hänvisa till diarienumret för
detta beslut.
Närmare beskrivning av uppdraget
Etablering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte

Myndigheterna ska fortsätta arbetet med etablering av den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte
enligt den långsiktiga plan, i sin senaste version, som tagits fram inom ramen
för tidigare regeringsuppdrag (I2019/03306 och I2019/03307).
Myndigheterna ska gemensamt arbeta i och utveckla den struktur för arbetet
som etablerats inom ramen för tidigare uppdrag med gemensamma
arbetsformer, rutiner, organisation och ansvarsfördelning för analys,
kravställning, utveckling och förvaltning av de komponenter, i form av
byggblock, grunddatadomäner, kompetensområden med mera, som ska ingå
i infrastrukturen.
Myndigheten för digital förvaltning ska, i syfte att underlätta planering och
finansiering, föra en förteckning över de komponenter som ingår i den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Vidare ska Myndigheten
för digital förvaltning ansvara för och förvalta den långsiktiga planen.
Myndigheterna ska bistå Myndigheten för digital förvaltning i att redovisa
utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i
förhållande till den långsiktiga planen. Myndigheterna ska ta fram
gemensamma specifikationer, standarder, format, arbetssätt och liknande
krav som stöd för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för digital förvaltning förvalta
och, tillsammans med de myndigheterna som ansvarar för
grunddatadomäner, vidareutveckla det nationella ramverket för grunddata.
Myndigheterna ska även fortsätta etableringen av grunddatadomäner för
områdena företag, person och fastighetsinformation samt geografisk
information i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten från
regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata.
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Bolagsverket, som enligt förordningen (2007:1110) med instruktion för
Bolagsverket, ansvarar för registreringsärenden som gäller bl.a. aktiebolag
ska ansvara för domänen företag. Skatteverket, som enligt förordningen
(2017:154) med instruktion för Skatteverket, ansvarar för folkbokföringen
ska ansvara för domänen person. Lantmäteriet, som enligt förordningen
(2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, ansvarar för
fastighetsinformation och geografisk information ska ansvara för domänen
avseende sådan information. Att vara domänansvarig innefattar att, i
samverkan med berörda aktörer etablera, anpassa, utveckla och förvalta
arbetsformer, rutiner och organisation för domänen samt att identifiera
information inom grunddatadomänen som bör anpassas utifrån det
nationella ramverket.
Samverkan

Samverkan med andra aktörer är avgörande för uppdragets genomförande.
Myndigheterna ska därför upprätthålla de former för samverkan som
etablerats inom de tidigare uppdragen och där det är relevant etablera nya
samverkansformer, särskilt med Integritetsskyddsmyndigheten,
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Post- och telestyrelsen,
Säkerhetspolisen, Sveriges Kommuner och Regioner samt med
representanter för olika sektors- eller domänspecifika samverkansinitiativ
kring informationsutbyte. Myndigheterna ska även fortsatt etablera och
upprätthålla samverkan med andra viktiga intressenter till den
förvaltningsgemensamma infrastrukturen, till exempel andra statliga
myndigheter, kommuner och regioner samt aktörer inom privat sektor och
civilsamhället som kommer att nyttja eller interagera med infrastrukturen.
Där det är lämpligt ska myndigheterna ta hänsyn till regeringens datastrategi,
Data – en underutnyttjad resurs för Sverige: En strategi för ökad tillgång av
data för bl.a. artificiell intelligens och digital innovation (I2021/02739), i
syfte att underlätta måluppfyllelsen i strategin och framtidssäkra
infrastrukturen. Myndigheterna ska vidare analysera hur infrastrukturen ska
kunna utvecklas med stöd av och vara interoperabel med gemensamma
europeiska datautrymmen som utlyses i Programmet för ett digitalt Europa
från 2021–2027.
Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheterna ta hänsyn till andra
uppdrag som rör den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bl.a.
uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning att tillhandahålla en
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infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor
(I2021/03317), uppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att
använda artificiell intelligens (I2021/01825) och uppdraget att främja delning
och nyttiggörande av data (I2021/01826). Myndigheterna ska i arbetet även
beakta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2
oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för
tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
(den s.k. SDG-förordningen) samt det svenska genomförandet av denna.
Vidare ska myndigheterna ta hänsyn till arbetet med en effektivare
samhällsbyggnadsprocess och omhändertagandet av det fortsatta arbetet
med den etablerade infrastrukturen för en smartare samhällsbyggnadsprocess
(Fi2020/00358).
Skälen för regeringens beslut

Regeringen beslutade den 11 december 2019 att ge flertalet av
myndigheterna i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte och etablera ett nationellt ramverk för
grunddata. Regeringen beslutade den 17 december 2020 att förlänga tiden
för uppdragen.
Den 1 december 2021 slutrapporterades det ovan nämnda uppdraget.
Slutrapporten innehåller nyttoanalyser som visar estimerade nyttor för
byggblock, grunddataramverk och grunddatadomäner på närmare 10
miljarder kronor under en tioårsperiod under förutsättning att
infrastrukturen kommer till användning.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021 en långsiktig satsning
på digital infrastruktur och avsatte medel för utveckling, förvaltning och drift
av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur (prop. 2020/21:1 utg.omr.
22).
Satsningen på förvaltningsgemensam digital infrastruktur är en del av den
svenska återhämtningsplanen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av
faciliteten för återhämtning och resiliens och därav en av åtgärderna som
Sverige ansökt om finansiellt stöd för (Fi2021/02274). Etablerandet av en
förvaltningsgemensam digital infrastruktur ligger vidare i linje med
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Europeiska kommissionens flaggskeppsinitiativ om att öka digitaliseringen i
den offentliga sektorn.
I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 görs
ytterligare satsningar på digital infrastruktur i form av en särskild satsning på
välfärdens digitala infrastruktur samt ytterligare medel anslagits för att
genomföra och leva upp till kraven i SDG-förordningen (prop. 2021/22:1
utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98). Även dessa satsningar
förväntas bidra till etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen utifrån dessa områden.
Regeringen bedömer att arbetet med den förvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen skapar förbättrade förutsättningar för den offentliga sektorn
att på ett säkert och effektivt sätt utbyta och hantera data. Etableringen av
den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen förväntas leda till ökad
samordning och styrning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen
för att i förlängningen uppnå regeringens mål om en öppnare förvaltning
med hög kvalitet och effektivitet.
På regeringens vägnar

Khashayar Farmanbar

Tim Käll
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/DÅ, KRIM och SSK
Utrikesdepartementet/HI
Försvarsdepartementet/MFI, MFU och SUND
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA, ESA, K, IEA, SFÖ, S3 och SPN
Utbildningsdepartementet/S och F
Miljödepartementet/V
Näringsdepartementet/EIN och MK
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/SVS och US
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Försvarets radioanstalt
Integritetsskyddsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Säkerhetspolisen
Sveriges Kommuner och Regioner
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