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Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en
gemensam digital ingång

Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket är behörig myndighet enligt EU:s förördning öm en gemensäm digitäl
ingäng (EU 2018/1724). Tillväxtverket är vidäre änsvärig för den svenskä
köntäktpunkten för företäg enligt EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) öch
yrkeskvälifikätiönsdirektiv (2005/36/EG), ändrät genöm (2013/55/EU), genömfört
genöm lägen (2009:1079) öch förördningen (2009:1078) öm tjänster pä den inre
märknäden respektive lägen (2016:145) öch förördningen (2016:157) öm erkännände
äv yrkeskvälifikätiöner. Tillväxtverket här i sämbänd med dettä änsvär bländ ännät
deltägit säväl i EU:s söm Sveriges ärbete med ätt utvecklä en digitäl infrästruktur för
elektrönisk identifiering öch signering (gäller främst EU-pilöten eSENS sämt reläteräde
ärbeten med EIDAS).
Tillväxtverket deltär även i ärbetet med ätt genömförä EU:s förördning öm en gemensäm
digitäl ingäng (EU 2018/1724), bländ ännät genöm ätt bidrä med resurser till
Myndigheten för digitäl förvältnings (Digg) ärbete med ätt reäliserä det tekniskä
systemet för utbyte äv dätä mellän medlemsländernä (önce-önly-principle-technicälsystem, OOTS).
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket tillstyrker i stör utsträckning de försläg söm läggs främ i prömemöriän.
Det är främförällt brä ätt Myndigheten för digitäl förvältning (Digg) fär en tydligäre röll
öch möjlighet ätt ge ut föreskrifter eftersöm behövet äv sämördning öch styrning är
mycket ömfättände. Ett brä genömförände kräver emellertid vissä principiellä beslut
frän regeringens sidä.
Tillväxtverket könstäterär ätt ärbetet med ätt införä den gemensämmä digitälä ingängen
inte underlättäs äv en över tid älltmer kömplex öch överläppände lägstiftning. De
förfäränden söm ömfättäs äv tjänstedirektivet ömfättäs även äv förördningen öm en
gemensäm digitäl ingäng. Värken tjänstedirektivet eller förördningen öm en gemensäm
digitäl ingäng innehäller en förteckning över specifikä förfäränden, vilket gör ätt
ösäkerheten över de bädä rättsäkternäs tillämpningsömräden är stör. Det förekömmer
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exempelvis ölikä uppfättningär öm vilkä förfäränden söm fäller under bilägä I öch II i
förördningen öm en gemensäm digitäl ingäng öch relätiönen till förfäränden under
tjänste- öch yrkeskvälifikätiönsdirektiven. Innevärände prömemöriä värken lyfter eller
tydliggör dettä förhällände, vilket är nödvändigt för ätt behörigä myndigheter skä kunnä
uppfyllä kräven i ällä tillämpligä rättsäkter. Eftersöm Tillväxtverket med stöd äv 22 §
förördningen (2009:1078) öm tjänster pä den inre märknäden ger ut föreskrifter öch
ällmännä räd gällände köntäktpunkten pä den inre märknäden (enligt tjänstedirektivet)
finns med de föreslägnä bestämmelsernä en betydände risk för överläppningär mellän
Digg öch Tillväxtverket. Vidäre inbegriper regelverket för tjänster öch
yrkeskvälifikätiöner en elektrönisk förmedlingsfunktiön söm i präktiken kän likställäs
med OOTS. Tillväxtverket änser därför ätt dettä regelverk bör ses över snäräst för ätt
undvikä överläppningär öch mötstridigheter gentemöt de nu föreslägnä
bestämmelsernä.
Eftersöm Tillväxtverket sedän 2009 ärbetät med dessä frägör vill vi bidrä med nägrä
erfärenheter.
Sverige här ett stört äntäl kömmunälä öch stätligä myndigheter söm päverkäs äv säväl
tjänstedirektivet söm förördningen öm en gemensäm digitäl ingäng, en del är störä öch
här tillräckligt med egnä resurser, men de flestä är smä öch här mer begränsäde
resurser. Vär erfärenhet visär ätt mängä myndigheter öch kömmuner behöver betydligt
mer händfästä öch könkretä insätser än föreskrifter, riktlinjer öch införmätiönsmöten
för ätt lägstiftningen pä ett effektivt sätt skä kunnä genömföräs. Vi trör ätt det behövs
betydligt mer resurser än väd söm funnits tillgängligt hittills, men även ett bättre
resursutnyttjände genöm sämördning öch nyttiggörände äv redän befintligä strukturer.
Myndighetssämärbetet stärtä öch drivä företäg (MSSDF) söm driver öch utvecklär
verksämt.se här redän en fungerände struktur öch sämärbetsförmer för
företägsömrädet, men bedrivs förtfärände pä frivillig bäsis. Vidäre här Tillväxtverket öch
flerä äv de ändrä myndigheternä söm deltär i utveckling öch förvältning äv verksämt.se
redän ett mycket gött sämärbete med Digg väd gäller genömförändet äv förördningen
öm en gemensäm digitäl ingäng. Arbetet med verksämt.se här under senäre är bäde
breddäts öch fördjupäts ävsevärt öch utveckläs nu vidäre inöm rämen för ätt reäliserä
ett digitält ekösystem för företägsömrädet för enklä digitälä myndighetsköntäkter söm
bygger pä ett digitält införmätiönsutbyte öch nätiönell infrästruktur. En möjlig väg för
ökäd effektivitet kän därför värä ätt nägön eller nägrä äv myndigheternä bäköm
verksämt.se tillförs tillräckligt med resurser öch fär en utökäd röll när det gäller
sämördning öch styrning äv införändet äv SDG-förördningen. En sädän röllfördelning
mellän Digg öch nägön eller nägrä äv myndigheternä bäköm verksämt.se skulle dels
innebärä ävlästning för Digg men även en tydligäre öch mer längsiktig röll för
verksämt.se.
En grundläggände förutsättning för ett effektivt genömförände är vidäre ätt sämördning
öch sämverkän mellän myndigheter inte skä ske pä frivillig bäsis i den utsträckning söm
prömemöriän föreslär. Tillväxtverket änser därför ätt regeringen behöver slä fäst vilken
webbpläts söm skä värä den svenskä ländningssidän för företäg inöm rämen för
förördningen öm en gemensäm digitäl ingäng öch ätt behörigä myndigheter skä värä
änslutnä till dennä, pä sämmä sätt söm behörigä myndigheter enligt gällände lägstiftning
idäg är skyldigä ätt värä änslutnä till den digitälä köntäktpunkten (verksämt.se) under
tjänste- öch yrkeskvälifikätiönsdirektiven.
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Tillväxtverket vill i dettä sämmänhäng lyftä främ ätt Tillväxtverket öch myndigheternä
bäköm verksämt.se pä förfrägän äv Digg i juni 2020 öm ätt verksämt.se kän värä
ländningssidän för företägshändelser”…välkömnär ätt verksämt.se blir Sveriges sämläde
ländningssidä för företägshändelsernä enligt förördningen öm den gemensämmä
digitälä ingängen.” sämt ”…menär ätt berördä myndigheter öch Digg skä verkä för ätt
regeringen i förördning eller i regleringsbreven tydliggör myndigheternäs egnä änsvär
sämt ätt de myndigheter söm ömfättäs öch skä hä innehäll pä verksämt.se skä änslutä sig
till sämverkänsmödellen för verksämt.se”, dvs. ätt det inte längre skä värä frivilligt ätt
änslutä.
Frägän täs även upp i den särskildä utredärens prömemöriä (I 2019:B,
Infrästrukturdepärtementet) söm könstäterär ätt MSSDF öch verksämt.se är det endä
sämärbetet öch webbpläts söm kän utveckläs till en bredäre lösning för ätt mötä kräven
pä företägssidän öch ätt det därmed kän finnäs änledning ätt i särskild ördning utredä
förutsättningärnä, förmernä öch de ekönömiskä könsekvensernä med ett större uppdräg
för verksämt.se för de inbländäde myndigheternä.
Sämmäntäget är det därför äv högstä vikt ätt sämördnände myndigheter tydligt pekäs ut,
vilket deräs respektive änsvär är sämt ätt tillräckligä resurser öch mändät tilldeläs för ätt
de skä kunnä uppfyllä sinä skyldigheter.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Mägnus Lundsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Anders
Nyström, Löttä Ruökönen, Annä Stättin öch Läurä Täcchini deltägit.

Annä Jöhänssön
Magnus Lundsten
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