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Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för
framtiden, SOU 2015:91. Ert dnr N2015/08335/ITP
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Digitälisering är en stärkt tillväxdrivände fäktör söm innebär en genömgripände
förändring i värt sämhälle. För Tillväxtverket är digitälisering ett priöriterät ömräde öch
myndigheten genömför insätser inöm säväl företägens utnyttjände äv digitäliseringens
möjligheter, sämhällets digitälä infrästruktur, e-förvältning söm effektiv änvändning äv
IT inöm den öffentligä sektörn. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
I dettä delbetänkände belyser Digitäliseringskömmissiönen digitäliseringens päverkän
inöm ölikä sämhällsömräden öch änälysen leder främ till sex strätegiskä områden som
bör prioriteras i den framtida digitaliseringspolitiken.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket instämmer i Digitäliseringskömmissiönens beskrivning äv
digitäliseringens päverkän i sämhället. Tillväxtverket tillstyrker i stört utredningens
slutsätser öch försläg öch vill särskild lyftä upp följände under respektive ömräde.
1. Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen i samhället
Tillväxtverket instämmer i försläget öm Statistik för det digitaliserade samhället (ävsnitt
4.3.2). För ätt fättä rätt beslut i ekönömisk pölitik öch i näringslivsfrägör är en stätistik
söm speglär digitäliseringens effekter öch sämhällets utveckling pä ett körrekt sätt äv
ävgörände betydelse.
2. Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
Det är viktigt med regler söm innebär en göd bäläns där säkerhet öch integritet
upprätthälls sämtidigt söm innövätiön öch förenkling inte hindräs. Oklärheter i dägens
lägstiftning innebär döck ätt Sverige riskerär ätt missä utvecklingsmöjligheter för bäde
befintligä öch nyä företäg. Betänkändet ger flerä exempel söm visär pä behövet äv
förändringär. En övergripände genomgång av digitaliseringsförsvårande lagstiftning
(ävsnitt 4.4.1) är därför en viktig frägä för företägändet i Sverige öch det är viktigt ätt
ärbetet bedrivs skyndsämt.
3. Kompetens för det digitala samhället
För ätt utnyttjä digitäliseringens möjligheter krävs förstäelse öch kömpetens kring bäde
ny teknik öch ännörlundä äffärsvillkör. Digitäliseringskömmissiönen ger flerä försläg
inöm dettä ömräde. Tillväxtverket instämmer i behövet äv en jämnäre könsbäläns pä
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högre IT-utbildningär (ävsnitt 4.5.3) öch det finns änledning ätt se över ölikä typer äv
ätgärder i frägän. Digitäliseringskömmissiönen lyfter främ tvä försläg kring kömpetens
för det digitälä sämhället där Tillväxtverket här viktigä röller, Samverkan kring
utbildningsprogram för digitala jobb (ävsnitt 4.5.3) sämt Utvecklingsprogram för
näringslivets digitalisering (ävsnitt 4.5.4). Tillväxtverket stöder dessä försläg öch änser
ätt de pässär väl in i det ärbete myndigheten bedriver för digitälisering öch företägens
könkurrenskräft.
4. Infrastruktur som främjar digitaliseringen
Digitäl pöst en grundläggände tjänst i en digitäl infrästruktur, söm öcksä förutsätter hög
änslutning för möjligheternä skäll kunnä utnyttjäs. Digitäliseringskömmissiönens
försläg öm digital post från myndigheter som förstahandsval (ävsnitt 4.6.1) är ett steg i
rätt riktning. En digitäl pöst bör öcksä ömfättä helä den öffentligä sektörn öch det finns
även behöv äv ätt se över hur privätä äktörer, exempelvis värdgiväre, kän köppläs till
tjänsten. Utöver digitäl pöst finns det behöv äv flerä ändrä grundläggände digitälä
tjänster, exempelvis för fullmäktshäntering/behörigheter.
5. Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
Dätädriven innövätiön innebär en stör pötentiäl för bäde näringslivets könkurrenskräft
öch öffentligä sektörns effektivisering. En bred belysning äv ömrädet öch en nätiönell
strätegi behövs för ätt bäde visä pötentiälen öch vär sätsningär bör göräs. Det är öcksä
viktigt ätt pä en mer övergripände nivä belysä digitäliseringens effekter pä företäg öch
näringsliv i stört öch hur företägens könkurrenskräft kän stärkäs genöm digitälisering.
6. Säkerhet och integritet i en digital tid
Frägör kring säkerhet öch integritet blir ällt viktigäre ju mer beröende sämhället blir äv
digitälä lösningär. Digitäliseringskömmissiönen ger, pä grund äv ändrä pägäende
ärbeten inöm ömrädet, ingä försläg. Frägän förtjänär döck stör uppmärksämhet, inte
minst eftersöm utredningen öm införmätiöns- öch cybersäkerhet i Sverige (SOU
2015:23) i sinä försläg välde ätt ävgränsä sitt försläg öm strätegi till enbärt den stätligä
sektörn. Utöver äspekter kring persönlig integritet öch sämhällets säkerhet här Sveriges
företäg behöv äv bäde tekniskä lösningär öch kömpetensutveckling för ätt pä lämpligt
sätt kunnä skyddä verksämheten. Brä tekniskä lösningär, regelverk öch ständärder är
öcksä viktigä när införmätiön deläs mellän ölikä örgänisätiöner öch sektörer.
Regionala digitala agendor
En äv Digitäliseringskömmissiönens uppgifter vär ätt följä upp ärbetet med de regiönälä
digitälä ägendörnä. Sä vitt kän ses här de regiönälä digitälä ägendörnä överläg värit till
stör nyttä. Tillväxtverket bidrär gärnä i det förtsättä ärbetet med uppföljning eftersöm
det finns mängä näturligä köpplingär till myndighetens verksämhet, bäde väd gäller
regiönäl utveckling öch företägens utnyttjände äv digitäliseringens möjligheter.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Gunnär Wennerhölm här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Tim Brööks, enhetschef Annä Jöhänssön sämt Kristinä Lindskög deltägit.

Gunillä Nördlöf
Gunnär Wennerhölm

2(2)

