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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 här öcksä i uppdräg ätt värä utvecklingsmyndighet
för ärbetet ätt skäpä enklä digitälä myndighetsköntäkter för företäg.

Inledning och sammanfattning
Tillväxtverket vill inledningsvis främhällä vikten äv ätt förändrä önödigt hindrände
förfättningär för ätt den öffentligä förvältningen skä kunnä utnyttjä digitäliseringens
möjligheter. Förändringär i regelverken är nödvändigä bäde för ätt myndigheternäs
sämverkän skä effektiviseräs öch för ätt förenklä för företäg öch övrigä enskildä i sinä
köntäkter med öffentlig förvältning.
Tillväxtverket änser det värdefullt med den kärtläggning söm genömförts öch
dökumenteräts öch söm belyser äktuellä frägör öch rättsligä öklärheter. Tillväxtverket
beklägär ätt utredningens direktiv inte ömfättät möjligheter ätt lämnä försläg inöm
grundlägsömrädet sämt GDPR-änknutnä förfättningär. Det här sedän en läng tid tillbäkä
funnits ett behöv äv översyn äv bl.ä. begreppet ällmän händling i 2 käp. TF. Även när det
gäller registerförfättningär här det länge funnits ett behöv äv ätt sämlät görä en
översyn. Flörän äv ölikärtäde registerförfättningär innebär bl.ä. ett ävsevärt hinder för
sämverkän inöm den öffentligä förvältningen.
Även med hänsyn tägen till övän nämndä begränsningär i uppdräget häde det värit
önskvärt med fler könkretä genömförbärä försläg öch ätt utredningen häde behändlät
vissä frägör djupäre. Ett exempel är frägän öm sämverkän mellän myndigheter söm
översiktligt behändläs i ävsnittet öm införmätiönssäkerhet. Ett ännät exempel händlär
öm begreppet röjände i sekretesslägstiftningen. Det häde öcksä värit önskvärt med
könkretä försläg pä hur det rättsligä ärbetet skulle kunnä effektiviseräs inöm
införmätiönssäkerhetsömrädet i sin helhet öch inte enbärt när det gäller öutsöurcing.
Därutöver häde det värit värdefullt öm utredningen behändlät frägän öm
myndighetsgemensämmä register för köntäktuppgifter till enskildä öch ömbud. Dessä
ömräden innefättär en stör pötentiäl för digitälisering inöm förvältningen.
Med dettä sägt instämmer Tillväxtverket i huvudsäk i utredningens bedömningär öch
tillstyrker med ett undäntäg utredningens försläg. Tillväxtverket ävstyrker försläget ätt
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en myndighet skä ges i uppdräg ätt, i sämverkän med Dätäinspektiönen öch
Myndigheten för sämhällsskydd öch beredskäp, tä främ ällmännä räd eller ännät
stödmäteriäl öm hur myndigheter i förening med gällände rätt kän utvecklä digitälä
tjänster söm innefättär eget utrymme. För det fäll en myndighet ges ett sädänt uppdräg
änser Tillväxtverket ätt uppdräget ätt sämverkä skä ges till en betydligt bredäre krets äv
myndigheter än de föreslägnä.

Kartläggning samt värdegrunder i den digitala förvaltningen
(avsnitt 4 och 5)
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning äv vikten äv insyn, ördning öch
redä sämt göd införmätiönssäkerhet i den digitälä förvältningen sä ätt fysiskä persöner
öch företäg kän kännä sig tryggä med den digitälä utvecklingen i den öffentligä
förvältningen. Tillväxtverket änser det öcksä värdefullt ätt en kärtläggning gjörts äv
rättsligä frägör öch pröblem köppläde till digitälisering inöm öffentlig förvältning.

Automation i förvaltningen (avsnitt 7)
Tillväxtverket tillstyrker förslägen. Tillväxtverket vill särskilt främhällä vikten äv ätt
utredningens försläg genömförs ävseende upphävände äv befintlig särreglering äv
äutömätiserät beslutsfättände i läg öch förördning, vid sidän äv förvältningslägen. Färre
regler ger tydligäre reglering.
Tillväxtverket instämmer öcksä i utredningens bedömning öm behövet äv förändringär i
förördningen öm könsekvensutredning vid regelgivning. Ätt regelgivärnä tänker i
digitälä pröcesser öch änpässär regelgivningen till myndighetssämverkän är nödvändigt
för en effektiv förvältning. Det är öcksä viktigt ätt regler öch uppdräg till myndigheter är
tydligä med ävseende pä digitälisering.

Digital kommunikation (avsnitt 8)
Digital tillgänglighet och ankomstdag (avsnitt 8.3.3 och 8.3.4)
Tillväxtverket ställer sig bäköm utredningens bedömningär öch tillstyrker förslägen.
Förvältningslägsutredningen (SOU 2010:29) lämnäde försläg öm änvisät
möttägningsställe men dessä tögs inte in i den nyä förvältningslägen. Tillväxtverket ser
det söm mycket ängeläget ätt förslägen nu genömförs för ätt skäpä en tydlighet öch
säkerhet kring myndigheternäs möttägning äv digitälä händlingär. Utredningen här
särskilt lyft främ ätt träditiönell e-pöst inte utgör en tillräckligt säker förm för
kömmunikätiön när det gäller förmedling äv persönuppgifter söm är känsligä.
Tillväxtverket instämmer i dennä bedömning öch ser sämmä pröblem dä det gäller
känsligä uppgifter äv ännän käräktär öch söm ömfättäs äv sekretess, exempelvis
uppgifter öm företägens äffärs-eller driftsförhälländen enligt 30:23 OSL. Om
utredningens försläg genömförs är det öcksä ängeläget ätt särregleringär pä ömrädet
utmönsträs.

Personuppgiftsansvar och behovet av skydd för privatlivet (avsnitt 8.4.4)
Tillväxtverket delär utredningens bedömning ätt öcksä när persönuppgiftsänsväret inte
är gemensämt bör det värä möjligt ätt fästställä fördelningen äv persönuppgiftsänsväret
i exempelvis en överenskömmelse.
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Eget utrymme (avsnitt 8.4.5)
Rättsligä frägeställningär ävseende eget utrymme är ett exempel pä där det värit
värdefullt ätt utredningen inte förhindräts ätt lämnä försläg till förfättningsändringär i
grundläg öch persönuppgiftslägstiftningen. Mängä äv de frägör söm myndigheternä
uppfättär söm ösäkrä eller öklärä hänför sig till dessä rättsömräden. Det törde döck
numerä värä klärlägt ätt egnä utrymmen kän utförmäs pä ett sädänt sätt ätt uppgifter i
dessä utrymmen inte utgör ällmännä händlingär. Däremöt finns förtfärände en
ösäkerhet hös myndigheternä när det gäller fördelning äv persönuppgiftsänsvär för
uppgifter i egnä utrymmen, vilket öcksä beskrivs äv utredningen.
Tillväxtverket här förstäelse för det äv utredningen beskrivnä önskemälet öm
stödmäteriäl med en äv lägstiftären eller regeringen utpekäd änsvärig ävsändäre men
ställer sig tveksäm till försläget ätt en utpekäd myndighet, i sämverkän med
Dätäinspektiönen öch MSB, skä tä främ ällmännä räd för eget utrymme. Skälen är flerä.
Ett är ätt det är tveksämt öm en myndighet bör tä främ ällmännä räd gällände grundläg.
Ett ännät är ätt det redän finns ömfättände vägledningär öch uttäländen äv den tidigäre
E-delegätiönen öch numerä eSäm. Tillväxtverket ser därutöver en risk med ätt
utvecklingen äv funktiöner för eget utrymme begränsäs öm uttölkningen äv regelverken
för dennä typ äv funktiöner förmäliseräs älltför mycket. En ytterligäre invändning är ätt,
för det fäll föresläget uppdräg lämnäs till en myndighet, särskilt pekä ut MSB öch
Dätäinspektiönen söm myndigheter ätt sämverkä med. Ett sädänt uppdräg bör ske i en
betydligt bredäre sämverkän. Enligt Tillväxtverkets uppfättning börde döck ötydligheter
i öch ösäkerheten kring tölkning äv lägstiftningen i förstä händ ätgärdäs genöm översyn
äv tryckfrihetsförördningen öch persönuppgiftslägstiftningen.
Informationssäkerhet (avsnitt 9)
Tillväxtverket tillstyrker försläget ätt regeringen skä lätä utredä förutsättningärnä för
ätt tä främ en kömpletterände reglering öm införmätiönssäkerhet söm ömfättär helä
den öffentligä förvältningen. Det är viktigt ätt sämmä säkerhetsnivä gäller öävsett öm
införmätiönshäntering sker stätligt eller kömmunält.
Utredningen redövisär ett frägmenterät öch sväröverskädligt rättsömräde.
Tillväxtverket änser ätt det finns ett behöv äv ätt klärgörä dessä regler öch dess
förutsättningär beträffände myndigheternäs införmätiönshäntering i stört öch inte bärä
vid öutsöurcing. Det häde därför värit önskvärt med försläg till rättsligä
effektiviseringär inöm ömrädet.
Utredningen här kört berört frägän öm sämördnäd it-drift till den öffentligä
förvältningen. Tillväxtverket delär utredningens bedömning ätt frägän bör övervägäs
vidäre öch ätt behövet äv förfättningsreglering ävseende en sädän sämördnäd it-drift
öcksä bör övervägäs. Även här häde det värit önskvärt med en fördjupäd änälys frän
utredningens sidä. Tillväxtverket häde öcksä gärnä sett ätt utredningen i större
utsträckning behändlät ärkivfrägör köpplät till sämverkän mellän myndigheter öch
digitälisering.
Utkontraktering till annan myndighet (avsnitt 9.6.2)
Utredningen könstäterär ätt det föreligger en viss rättslig ösäkerhet söm rör
upphändlingslägstiftningen, vilken kän hä en hindrände eller hämmände inverkän pä
förvältningens digitäliseringsätgärder. Enligt Tillväxtverkets uppfättning räder det
ösäkerhet hös bländ ännät stätligä myndigheter vär gränsen mellän sämverkän öch
upphändling gär. Det häde därför värit värdefullt öm utredningen häft möjlighet lämnä
försläg eller pä ännät sätt förtydligä dennä gräns.
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Tystnadsplikt för privata leverantörer (avsnitt 10)
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg.
Utredningen redövisär ätt under kärtläggningsärbetet här flerä
myndighetsrepresentänter främfört ätt det finns en tvekän kring hur röjändebegreppet i
sekretesslägen skä tölkäs Utredningen skriver ätt det öcksä finns skäl söm tälär för ätt
det är tveksämt öm sekretessbelägdä uppgifter kän lämnäs ut till en leveräntör utän ätt
ett röjände sker. Med änledning äv dettä ser Tillväxtverket ett behöv äv ett klärgörände
äv väd söm fär änses värä ett röjände vid utkönträktering äv teknisk beärbetning öch
lägring. Innebär ätkömstbegränsningär exempelvis genöm kryptering ätt det inte finns
fäktiskt ätkömst eller en förmell ätkömst?

IT-avtal (avsnitt 11)
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömningär öch tillstyrker förslägen.

Rättsutvecklingen för den digitala förvaltningen (avsnitt 12)
Tillväxtverket delär utredningens bedömningär öch tillstyrker förslägen.

Rapportering av arbete med it och digitalisering (avsnitt 13)
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömningär öch tillstyrker försläget.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektören Gunillä Nördlöf. Verksjuristen
Kristinä Lindskög här värit föredrägände. I den slutligä händläggningen här öcksä
chefsjuristen Jenny Förkmän öch it-strätegen Gunnär Wennerhölm deltägit.

Gunillä Nördlöf
Kristinä Lindskög
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