
Digitaliseringsrätts-

utredningen

Hur kan juridiken anpassas för att öka farten på 

digitaliseringen av offentlig sektor?

Presentation på SUNET Inkubators konferens 

den 16 maj 2017
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Rättsliga förutsättningar för en digitalt 

samverkande förvaltning
Fi 2016:13, Dir. 2016:98

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Utredningssekreterare: Ingela Alverfors och Sara Markstedt

Några förutsättningar:

26 experter från offentlig och privat sektor

Har att samråda med Datainspektionen, MSB och SKL

Inhämta synpunkter från Försvarsmakten i relevanta delar

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018
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I vilken utsträckning förekommer det 

lagstiftning som i onödan försvårar digital 

utveckling och samverkan inom den 

offentliga förvaltningen?
• Beakta personlig integritet, sekretess, 

informationssäkerhet och rättssäkerhet

Del I - Kartläggning och analys
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Onödigt försvårande lagstiftning

- Direkt hindrande 

- Oklar tillämpning

- Avsaknad av lagstiftning
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Metod
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• Uppsökande verksamhet

• Finna konkreta exempel

Kartlägga och 
analysera

• Informationshanteringsutredningen

• E-delegationen

• Utredningen om effektiv styrning av nationella 
digitala tjänster

• Dataskyddsreformen

• Kommande strategi om informations- och 
cybersäkerhet

Beakta

• Potentiell nytta och genomförbarhet

• Incitament till fortsatt digitalisering

• Beakta särskilt integritetsskydd, sekretess, 
informationssäkerhet och rättssäkerhet

Föreslå
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Många aktuella utvecklingsområden

• Digitala tjänster i första hand

• Myndighetsgemensamma 

digitaliseringsprojekt

• Digitaliseringsprojekt i samverkan 

med privata aktörer

• Informationsutbyte mellan offentliga 

aktörer och privata utförare av 

offentligt finansierade tjänster

• Digital kommunikation med 

allmänheten

• Digital ärendehandläggning

• Automatiserat beslutsfattande

• Informationsutbyte myndigheter 

emellan

• Outsourcing

• En uppgift en gång

• PSI och öppna data

• E-arkiv

• Dataflöden över gränser

m.m. 
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Många relevanta regelverk

• Arkivlagstiftning

• BBS-lagen

• eIdas-förordningen

• Elektronisk kommunikation

• Ensamrätter

• Förvaltningslagstiftning

• Integritetsskyddslagstiftning

• Kameraövervakningslagstiftning

• Offentlighets- och 

sekretesslagstiftning

• Säkerhetslagstiftning

• Upphandlingslagstiftning

• Verksamhetsreglering –

myndighetsförordningen, statliga 

myndigheters informationsutbyte

• Vidareutnyttjande & öppna data

• m.fl.
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Fokus – den rättsliga infrastrukturen
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• Digital ärendehandläggning

• Automatiserat beslutsfattande

• Automatiserat faktiskt handlande
Automation

• Handlingsoffentlighet, partsinsyn, ”registerutdrag”

• Vidareutnyttjande & öppna data

• Service utöver ärendehandläggning
Kommunikation

• God offentlighetsstruktur

• Arkivering och gallring i digitala miljöer

• Register över personuppgiftsbehandlingarDokumentation
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Del II – föreslå författningsändringar

Lämna förslag till de författningsändringar 
som bedöms ha störst potential att stödja 
den fortsatta digitaliseringen av den 
offentliga förvaltningen

• Sammantagen bedömning, där samtliga 
relevanta intressen och perspektiv har 
beaktats och vägts mot varandra

• personlig integritet, sekretess, informationssäkerhet 
och rättssäkerhet
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Utanför uppdraget

• Grundlagsreglering

• Författningsändringar på personuppgiftsområdet

Utredningen ska undvika förslag avseende 

speciallagstiftning 
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Del III – rapportering och samverkan kring 

reglering
• Lämna förslag på en utvidgad rapportering 

av den offentliga förvaltningens löpande 
arbete med it och digitalisering
• Sammanställa och redovisa de kostnader 

som är förknippade med sådan rapportering

• Samverkan kring reglering
• … hur aktörerna inom förvaltningen som 

helhet kan samverka kring behovet av ny 
eller ändrad lagstiftning för att främja 
digitaliseringen 
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• Snabb förändringstakt kräver mer proaktivt arbete. 
• Vilka områden och företeelser kan i förlängningen kräva 

lagstiftningsåtgärder för att den offentliga förvaltningen ska 

kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

• Föreslå åtgärder som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för att hantera rättsliga utmaningar 

med anledning av digitaliseringen av den offentliga 

förvaltningen.
• Samverkan kring behovet av ny eller ändrad lagstiftning

Digital utveckling – anpassad lagstiftning
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Exempel på aktuella digitala utvecklingsområden

• Appar

• API:er

• Artificiell intelligens

• Big data

• Biometri

• Blockkedjor

• Digitala kameror

• Förstärkt verklighet

• Geotaggning

• Molntjänster

• Sakernas internet

• Sensorer

• Sociala medier

• Virituell verklighet

• Öppna data

m.m.
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Tipsa oss gärna!

ingela.alverfors@regeringskansliet.se

sara.markstedt@regeringskansliet.se

cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se


