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Sammanfattning
Målsättningen för svensk näringspolitik är att stärka förutsättningarna
så att fler företag kan skapas, växa och exportera. Som ett led i detta
har Tillväxtverket arbetat med att utveckla digitala lösningar med
syfte att göra det enklare att starta och driva företag. Arbetet har skett
inom ramen för regeringens satsning Digitalt först. I uppdraget ingick
att främja digital förnyelse genom att tillgängliggöra information och
stötta berörda myndigheter att tillämpa principen digitalt först i
företagens myndighetskontakter.
Arbetet har huvudsakligen bedrivits inom två större satsningar:
projektet Serverat, samt framtagande och förankring av en målbild för
ett digitalt ekosystem för företag.
Det övergripande syftet med Serverat har varit att ge företagare
förenklad hantering av ansökningar och anmälningar av tillstånd,
samtidigt som kommuner får möjlighet att effektivisera
handläggningen av tillståndsärenden.
I dagsläget består projektet Serverat av guider på verksamt.se där
företagare får svara på frågor om sin verksamhet. Utifrån svaren
skapas en checklista som är anpassad efter de specifika
förutsättningarna och visar vilka statliga och kommunala tillstånd som
behövs. För ett urval av de kommunala tillstånden erbjuder
Tillväxtverket e-tjänster till kommunerna. Genom kopplingen till
Bolagsverkets bastjänst kan e-tjänsterna återanvända och förifylla
vissa grundläggande uppgifter om företaget.
Projektet Serverat bedöms som framgångsrikt då användningen av
både guidestöd och e-tjänster är stort samtidigt som en extern
nyttoanalys visar att den potentiella samhällsekonomiska nyttan i
dagsläget uppgår till drygt 100 mnkr årligen, vilket vida överstiger
projektets kostnader.
Tillväxtverket har även varit drivande i framtagning och förankring av
en målbild för framtidens digitala myndighetskontakter. Genom
behovsanalyser, kundresor samt erfarenheter från Serverat har de
utmaningar som företagare upplever kartlagts. Utifrån detta har ett
antal olika tjänstekoncept tagits fram som möjliggör för företagare att
sköta alla myndighetsdialoger digitalt, i smarta digitala tjänster som
minimerar och förenklar uppgiftslämnandet. Arbetet har skett i
samarbete med Bolagsverket och inom ramen för
myndighetssamarbetet Starta och driva företag.
För att maximera digitaliseringens fulla potential rekommenderar
Tillväxtverket regeringen att tydligt satsa på att möjliggöra
övergången till ett fullskaligt digitalt ekosystem. Ett
sektorsövergripande digitalt ekosystem skulle åstadkomma en
systematisk, långsiktig och positiv förändring inom samtliga mål som

regeringen aviserat för förenklingsarbetet. Det skulle även generera
stor samhällsekonomisk nytta, bidra till att lösa delar av de
begränsningar som omnämns i denuvarande överträdelseärende från
EU gällande kontaktpunkten och samtidigt föra Sverige i framkant
inom digitaliseringsområdet.
För att kunna realisera ett digitalt ekosystem visar erfarenheterna av
Serverat att det är centralt att alla aktörer i alla branscher ingår i
ekosystemet och arbetar mot samma mål. I dagsläget styrs mycket av
digitaliseringen av övergripande strategier samt enskilda
regeringsuppdrag, men för att nå en övergripande digitalisering
utifrån ekosystemstanken behövs en tydligare sammanhållande
styrning av de sektorsansvariga myndigheterna för att säkerställa
engagemang och finansiering.
Ett återkommande hinder inom Serverat har varit att hitta en lösning
för finansiering för den kommunala integrationen av e-tjänster.
Kommunernas utmaningar är omfattande, men över tid kan
digitalisering vara ett sätt att stötta den kommunala sektorn genom att
möjliggöra effektiviseringar som frigör satsningar på mer
resurskrävande områden. Det finns därför behov av att hitta
finansieringslösningar för hur för digitalisering av offentlig sektor kan
ske framöver. Finansieringen av kommunala satsningar, framförallt
mindre kommuners satsningar, bör därför utredas vidare.
Tillväxtverket ser gärna att ESV tillsammans med Myndigheten för
digital förvaltning (DIGG), själva eller i samverkan med Inera och SKR,
försöker identifiera förutsättningar för denna finansiering.

Innehåll
1

Uppdraget ..................................................................................................................................................... 9

1.1

Bakgrund....................................................................................................................................................... 9

1.2

Mål ................................................................................................................................................................... 9

1.3

Rapportering av uppdraget ................................................................................................................... 9

2

Lösningar och nyttor som realiseras för företagen .................................................................. 10

2.1

Behovsbild och problemområden ................................................................................................... 10

2.2

Serverat – förenkling genom digitalisering på kommunal nivå .......................................... 10
2.2.1 Erbjudanden inom ramen för Serverat ............................................................................. 11
2.2.2 Levererade tjänster ................................................................................................................... 11
2.2.3 Effekter och nyttor av framtagna tjänster ....................................................................... 12

2.3

Målbild framtagen: ett digitalt ekosystem för enklare
myndighetskontakter ........................................................................................................................... 15

3

Utmaningar och möjligheter i utvecklingen av en digital infrastruktur
inom förenklingsarbetet ...................................................................................................................... 17

3.1

Behov av en långsiktig nationell målbild ...................................................................................... 17
3.1.1 EU:s fokus på digitalisering inom förenklingsområdet .............................................. 17
3.1.2 Svenskt fokus inom digitaliseringsområdet ................................................................... 18
3.1.3 Målgruppsperspektivet i svensk digitalisering ............................................................. 19
3.1.4 Behov av tydlig styrning gentemot sektorsmyndigheterna ..................................... 20

3.2

Kommunala och regionala förutsättningar för digitalt förenklingsarbete ..................... 20
3.2.1 Små kommuner och kommunal samverkan ................................................................... 21
3.2.2 Koppling mellan e-tjänst och verksamhetssystem ...................................................... 21
3.2.3 Finansiering av kommunala satsningar ........................................................................... 21

3.3

Teknisk samverkan mellan systemleverantörerna .................................................................. 22

4

Framtidens digitala infrastruktur inom förenklingsarbetet ................................................ 24

5

Förslag på nytt regeringsuppdrag – Digitalt ekosystem för enklare
digitala myndighetskontakter ........................................................................................................... 26

5.1

Styrningen av uppdraget ..................................................................................................................... 26
5.1.1 Framtagande av infrastruktur .............................................................................................. 26
5.1.2 Uppdrag till myndigheter med sektorsansvar ............................................................... 26

5.2

Finansiering av kommunal integration ......................................................................................... 28

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport ............................................................................... 31

1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet
2017 ser 24 procent av de små och medelstora företagen lagar och
myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt.
Förenklingspotentialen med nationella digitala tjänster bedöms därför
vara stor, särskilt för de företag som verkar i regeltunga branscher
med omfattande myndighetskontakter. En digital ärendehantering gör
det lättare för företag att göra rätt från början, vilket också innebär att
företagare behöver lägga mindre tid på myndighetskontakter och
istället kan fokusera på att driva och utveckla sitt företag. Nationella
digitala lösningar bidrar också till att regeltillämpningen och
tillståndsgivningen kvalitetssäkras och blir mer lika över landet.
Tillväxtverket har under perioden 2017 – 2019 fått i uppdrag av
regeringen att minska regelbördan för företagen genom att skapa
enkla, sammanhängande och gemensamma digitala
myndighetskontakter för företag. I uppdraget ingår att främja
tillämpningen och utvecklingen av standarder och gemensamma
digitala lösningar inom området digitala myndighetskontakter för
företag. Uppdraget innebär också att verka för ökad samordning
mellan kommunsektorn och berörda myndigheter i utvecklingsprojekt
för att främja digitala lösningar.

1.2

Mål

Inom ramen för denna slutredovisning presenteras:




1.3

Lösningar som tagits fram inom ramen för uppdraget och vilka
nyttor som realiserats för företagen
Utmaningar och möjligheter i utvecklingen av en digital
infrastruktur inom förenklingsarbetet
Framtidens digitala infrastruktur inom förenklingsarbetet

Rapportering av uppdraget

Tillväxtverket har inom ramen för uppdraget lämnat följande
rapporter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
28 februari 2018

Delrapport 1 (Ä 2017-1198:08)

28 februari 2019

Delrapport 2 (Ä 2017-1198:12)

28 februari 2020

Denna slutredovisning (Ä 2017-1198:18)
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2

Lösningar och nyttor som realiseras för företagen

2.1

Behovsbild och problemområden

Tillväxtverket har under många år arbetat med företagarnas behov
och utmaningar i fokus. En återkommande slutsats är bland annat att
förenklingsmöjligheterna är som störst på kommunal nivå. Under
2015 genomfördes en förstudie med fokus på ett nationellt digitalt
kundmöte som även inkluderade kommuner, vilken låg till grund för
arbetet som sedan under 2016 blev programmet Serverat, se avsnitt
2.2. Under 2017 fördjupades denna förstudie. Ett stort antal
företagarintervjuer genomfördes, med fokus på restaurangföretag och
IT-startups. Intervjuerna resulterade i kundresor som beskrev
utmaningar och problemområden i myndighetskontakterna, och lade
grunden för den målbild som beskrivs i avsnitt 2.3.
Arbetet med programmet Serverat har varit en pilot för att uppnå
förenkling på kommunal nivå genom nationell samverkan kring
information och tjänster på verksamt.se, men också kring
gemensamma standarder för e-tjänsteuppbyggnad och former för
ärendestatus och återkoppling samt återanvändning av information.
Serverats lösningar är ett första steg mot de lösningar och
erbjudanden som formulerats som en del av det digitala ekosystemet
som nu är förankrat inom eSAM1 som målbild för framtidens digitala
myndighetskontakter.

2.2

Serverat – förenkling genom digitalisering på kommunal nivå

Syftet med Serverat är att göra det enklare att starta och driva företag
genom att erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår
från företagens förutsättningar och behov. Serverat bidrar även till att
handläggningen av ärenden blir effektivare.
Serverat startade 2016 med ett fokus på restaurangbranschen som är
en av de mest tillståndstunga och komplexa branscherna, som
samtidigt har hög tillväxtvilja och hög andel nystartade företag.
Serverat utvidgades till att även omfatta företag i besöksnäringen
genom den överenskommelse som regeringen slöt med Sveriges
kommuner och regioner (SKR (tidigare Sveriges kommuner och
landsting)) för perioden 2017-2019. I slutet av 2018 sade SKR upp
överenskommelsen med regeringen, vilket gjorde att Tillväxtverket

1 eSAM är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 25 myndigheter och SKR.

Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner
och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.
www.esamverka.se
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tog över projektet. Tillväxtverket ser arbetet med Serverat som ett bra
sätt att genomföra förenkling i praktiken, genom digitalisering på ett
konkret sätt och i ett nära samarbete med myndigheter och
kommuner. Tillväxtverket har sedan 2019 haft huvudansvaret för att
leda arbetet med Serverat, i fortsatt samverkan med SKR och
Bolagsverket, där SKR bidrar med det kommunala perspektivet och
Bolagsverket med att ansluta kommuner till den sammansatta
bastjänsten2.
2.2.1

Erbjudanden inom ramen för Serverat

Serverat erbjuder stöd till företagare så att de får en helhetsbild av
vilka myndighetskontakter de behöver ta, genom en smart digital
ansökan med skräddarsytt guidestöd. Serverat bidrar också till att
företagaren möts av likvärdiga krav oberoende av vilken kommun som
den etablerar sig i, vilket underlättar expansion till andra kommuner
och ökar rättssäkerheten.
Serverat erbjuder kommuner och myndigheter möjlighet till
effektiviserad handläggning av tillståndsärenden genom att
företagaren har möjlighet att göra rätt från början. Detta frigör tid för
handläggare som annars får lägga tid på att handlägga inkomna
kompletteringar och stödja företag i den processen.
Serverat syftar till att hjälpa kommuner att bli bättre kravställare
gentemot sina respektive tjänsteleverantörer. Genom att ta fram
standardiserade specifikationer för e-tjänster underlättas dialogen,
och det blir också enklare för tjänsteleverantörerna att förhålla sig
till kommunernas krav om dessa är samordnade.
2.2.2

Levererade tjänster

Inom ramen för projektet Serverat har följande tjänster utvecklats:
Checklistor






Restaurang
Hotellverksamhet
Biodling
Vattenbruk
Evenemang

E-tjänster



2

Anmälan om livsmedelsverksamhet
Anmälan om försäljning och servering av folköl

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU),

https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/sammansatt-bastjanst
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan om försäljning av tobaksvaror
Anmälan om ändring eller avslut av tobaksförsäljning
Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Framtagandet av e-tjänsterna har även föregåtts av ett arbete för att
säkerställa att de krav som ställs i tillståndsprocesserna är likartad i
alla kommuner.
Alla checklistor är framtagna i samverkan med relevanta
sektorsmyndigheter3 och avstämda med alla inblandade myndigheter
och intresseorganisationer.
Jämfört med den målbild av ett digitalt ekosystem som presenterats
nedan så är de tjänster som utvecklats inom ramen för Serverat
fortfarande i en initial fas. Detta innebär att kommunerna ännu inte
når den fulla potentiella nytta som e-tjänster kan bidra med.
Anledningen är framförallt att e-tjänsterna ännu inte är integrerade
med de kommunala verksamhetssystemen, vilket innebär att de
kommunala tjänstemännen själva behöver föra in underlaget från etjänsten in i deras egna system. Det ska dock sägas att kommuner ändå
har möjlighet till viss effektivisering då e-tjänsterna redan nu i den
initiala fasen bidrar till en större andel korrekta ansökningar.
2.2.3

Effekter och nyttor av framtagna tjänster

Den 10 januari 2020 var 41 kommuner anslutna till Serverat fullt ut,
vilket är en ökning med mer än 100 procent på ett år. Serverat är
framförallt implementerat i medelstora kommuner samt mindre
kommuner som ingår i regional kommunsamverkan och därmed kan
dra nytta av en större kommuns arbete. Sammanlagt når Serverats
tjänster i dagsläget drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning. I
genomsnitt har de anslutna kommunerna tre av Serverats fem etjänster. Som referenspunkt kan nämnas att Bolagsverket hittills har
anslutit 143 kommuner till den sammansatta bastjänsten.
Under 2019 har checklistan





3

för biodling skapats 1749 gånger
för hotell skapats 2990 gånger
för vattenbruk (publicerade 1 april 2019) skapats 573 gånger
för restaurang skapats 9325 gånger.

Checklistorna för biodling och vattenbruk är framtagen i samverkan med Jordbruksverket som

en del av Tillväxtverkets uppdrag att stödja Jordbruksverket i deras regeringsuppdrag att
utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan inom ramen för livsmedelsstrategin
(N2017/04767/DL). Båda checklistorna har utarbetats utifrån Serverats metodik och tekniska
lösning.
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Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en stor användning av
checklistorna. Exempelvis skapades drygt 9 000 checklistor för att
starta restaurang under 2019, samtidigt som det i genomsnitt har
startat ungefär 4 500 restauranger årligen och det skapades 1 740
checklistor för biodling. Historiskt har det startats ungefär 800 nya
biodlingar årligen.
För att säkerställa effekten av Serverat har Tillväxtverket under hösten
2019 låtit utreda de samhällsekonomiska nyttorna av projektet4,5.
Nyttorna återfinns framförallt inom två segment, nämligen;



tidsbesparing för både företagare och kommuner i ansökningsoch kompletteringsförfarande samt
möjligheten att starta verksamheten tidigare för företagen
p.g.a. att ansökan inte behöver kompletteras.

De samhällsekonomiska nyttorna av Serverat har sammanställts i
figuren nedan

Figur 1. Illustration av Serverats samhällsekonomiska nytta

Därtill bedöms det vara möjligt att Serverat över tid även kommer
innebära att






4

Fler vågar starta företag.
De som startar företag får ett mer hållbart företagande med
lägre risk för konkurs i inledningsfasen av verksamheten.
Arbetsmiljön bland kommunala handläggare förbättras då
arbetsuppgifterna flyttas från att försöka få företag att
komplettera ansökan till att vägleda företag inför ansökan
genom e-tjänsten.
Kvaliteten på offentligt registerdata förbättras.

Se bilaga 2 – Rapport nyttoanalys Serverat

5 Se Bilaga 3 - Metodrapport nyttoanalys Serverat
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Dessa nyttor är dock i ett för tidigt stadium för att kvantifieras.
Den totala potentiella nyttan för Serverat bedöms i dagsläget vara
drygt 100 mnkr/år, men om samtliga kommuner som idag är anslutna
till Bolagsverkets sammansatta bastjänst skulle ansluta sig till Serverat
skulle den totala nyttan uppgå till nästan 140 mnkr/år. Detta är en del
av de nyttor som tidigare tagits fram för ett fullskaligt digitalt
ekosystem som landar på totalt 2,7 miljarder per år för alla inblandade
aktörer6.
Notera att Serverat fortfarande är i implementeringsfasen i många
kommuner, vilket gör att nyttorna fortfarande är osäkra. Detta märks
framförallt på att företagen i många fall fortfarande ansöker på fysiska
blanketter då de inte känner till möjligheten att använda e-tjänsterna.
Över tid förväntas fler använda de digitala kanalerna7, vilket gynnar
både företag och kommuner.
Tillväxtverket kan också se att digital samverkan genom Serverat leder
till att kommunernas tillämpning av lagar och regler blir mer lika. Det
handlar framför allt om att alla kommuner som använder e-tjänsterna
begär in och granskar samma uppgifter i prövningen. Men i vissa
regioner har den tekniska samverkan kring e-tjänsterna banat väg för
ett utökat samarbete. När ett företag som äger restauranger eller
butiker i flera kommuner ska ansöka om tobaks- eller
serveringstillstånd så innebär det att delvis samma prövning ska göras
i varje kommun. I Blekinge har kommunerna valt att kapa detta
moment av dubbelarbete, genom att handläggarna i en kommun väljer
att lita på den prövning som kollegorna i grannkommunen redan gjort.
Systemet bygger på ett nära samarbete mellan kommunerna, där
handläggarna i länet känner varandra och vet att de gör likartade
bedömningar.
Riksrevisionen granskade under hösten 2019 hur digitaliserad
offentlig sektor är gällande möjligheten att starta och driva företag.
Granskningen som gjordes i samverkan mellan fem nordiska länder
visar att det hittills endast är Serverat som har gett sig på utmaningen
att digitalisera ansökningar/anmälningar i den kommunala sektorn.8
Anledningen bedöms vara utmaningarna med en standardiserad
process i kombination med det kommunala självstyret, samt
komplexiteten i att förhålla sig till marknaden och dess
systemleverantörer. Med denna bakgrund ges förståelse för de
utmaningar som Serverat stått inför och vilket pionjärprojekt det har
varit.

6

Se bilaga 4 – Rapport nyttoanalys ekosystem - Ä 2018-140-01

7

Riksrevisionen, “Making it easier to start a business – A report on the public sector digitalization

by the Supreme Audit Institutions of the Faroe Island, Finland, Iceland, Norway and Sweden.” 2019
8

IBID
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Inom projektet Serverat har ingen regelrätt regelförenkling
genomförts, utan snarare har projektet förhållit sig till att förenkla
processer inom befintlig lagstiftning. De arbetsprocesser som har
utarbetats för att ta fram guidestöd och e-tjänster har visat sig vara en
bra metod för att även identifiera konkreta regelförenklingsförslag.
Genom Serverat har Tillväxtverket därför även kunnat identifiera ett
antal regelförenklingsförslag som i olika former har vidarebefordrats
till Näringsdepartementet, dessa återfinns som bilaga 59 till denna
rapport.

2.3

Målbild framtagen: ett digitalt ekosystem för enklare
myndighetskontakter10

Baserat på erfarenheterna i Serverat och genom behovsanalyser och
kundresor som synliggjort företagandets utmaningar har
Tillväxtverket tillsammans med Bolagsverket tagit fram en målbild för
framtidens digitala myndighetskontakter. Arbetet har skett inom
ramen för myndighetssamarbetet Starta och driva företag.
Målsättningen är ett mer fullskaligt digitalt ekosystem i alla branscher.
Ett trettiotal värdeerbjudanden, eller tjänstekoncept, har tagits fram
som en del av målbilden (se figur 2 nedan). De konkretiserar hur
företagare ska kunna sköta alla myndighetsdialoger digitalt, i smarta
digitala tjänster som minimerar och förenklar uppgiftslämnandet, och
som omhändertar de problemområden som företagare upplever i
dagens myndighetskontakter.
Ekosystemet kan beskrivas som en digital och organisatorisk
infrastruktur som möjliggör informations- och tjänsteflöden mellan
delvis oberoende aktörer, och som har egenskaper som möjliggör
självorganisering, skalbarhet och hållbarhet över tid. I detta
sammanhang innebär det att myndigheter och kommuner frångår det
traditionella sättet att tillhandahålla data, tjänster och information.
I nuläget bygger myndigheter e-tjänster som är direkt anslutna till det
egna verksamhetssystemet på sin webbplats. Med ett digitalt
ekosystem skulle dessa myndigheter istället bygga om sina
verksamhetssystem så att också andra aktörer, offentliga och privata,
skulle kunna utveckla e-tjänster eller vidareförädla data från dem. På
så sätt skulle företagaren kunna möta en myndighets tjänst eller
registerdata på en kommuns webbplats, eller via en privat
tjänsteleverantörs programvara. Som följd skulle enskilda
myndigheters förutsättningar inte längre utgöra en flaskhals för
utveckling och innovation.

9 Bilaga 5 – Förenklingsförslag besöksnäringen, okt 2019
10

Tidigare har Tillväxtverket använt begreppet värdemodell. För att konkretisera har vi övergått

till digitalt ekosystem
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Figur 2. Samtliga tjänstekoncept i det digitala ekosystemet för enklare företagande

Konsultföretaget Ramböll har på uppdrag av myndighetssamarbetet
Starta och driva företag uppskattat den totala samhällsnytta som
skulle uppstå om ett digitalt ekosystem infördes (se bilaga 2).
Uppskattningen visar på en total årlig samhällsnytta på cirka 2,7
miljarder kronor. Av dessa bedöms merparten, 1,67 miljarder kronor,
bestå i sänkta administrativa kostnader för företag. Det digitala
ekosystemet skulle även underlätta och bygga samverkan mellan
myndigheter då det bidrar till en smart ansvarsfördelning och en
samverkande förvaltning.
För att kunna nå målbilden om ett fullskaligt digitalt ekosystem har
Tillväxtverket i sitt arbete hittills identifierat ett antal utmaningar som
vi vill göra regeringen uppmärksam på. Dessa diskuteras i detalj i
kommande kapitel och ligger sedan till grund för de
rekommendationer till regeringen som återfinns i slutet av rapporten.
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3

Utmaningar och möjligheter i utvecklingen av en
digital infrastruktur inom förenklingsarbetet

3.1

Behov av en långsiktig nationell målbild

3.1.1

EU:s fokus på digitalisering inom förenklingsområdet

EU har under många år drivit initiativ som syftar till att öka
rörligheten på den inre marknaden och digitalisering har setts som ett
bra verktyg för att få detta att hända. Digital agenda for Europe 2020
är en av Kommissionens sju flaggskeppsinitiativ för Europe 2020.
Inom ramen för detta finns bland annat strategin Digital Single market
(DSB) från 2015 som grundar sig på de tre stöttepelarna (1) tillgång
till webbaserade produkter och tjänster, (2) förutsättningar för
digitala nätverk att och tjänster att växa samt (3) tillväxt inom den
digitala europeiska ekonomin. Därtill har man även antagit en
eGovernment action plan för åren 2016–2020 som framförallt
fokuserar på utvecklingen på nationell nivå, vilket tydligt visar på
riktningen för det nuvarande arbetet. Digitaliseringen ses även som ett
verktyg inom förenklingsområdet. Med utgångspunkt i Small Business
Act har en tydligt fokus lett till utvecklingen av ett ramverk
innehållande exempelvis:








Tjänstedirektivet (2006/123/EG) som trädde i kraft 27
december 2009 som ska underlätta för företag att bedriva
gränsöverskridande tjänsteverksamhet på den inre
marknaden, bland annat genom särskilt fokus på att
tillståndsförfaranden ska kunna ske på distans och elektroniskt
via nationella kontaktpunkter.
eIDAS-förordningen (nr (EU) 910/2014) som tillkom för att
underlätta ”digitalt först” och innebär att alla länders anmälda
utländska e-legitimationer ska tillåtas i de svenska offentliga etjänsterna11.
TOOP – ”the once only principle project” startade 2017 av EUKommissionen med huvudsyftet att utforska och demonstrera
hur ”once-only”-principen (en uppgift en gång) kan omsättas i
praktiken. Fokus för projektet har varit på data som rör
företagande.
En gemensam digital ingång (förordning (EU) 2018/1724) som
trädde ikraft i december 2018 och syftar till att förbättra och
digitalisera den inre marknaden genom att förenkla för företag

11https://elegnamnden.se/eidas/omeidasforordningen.4.4498694515fe27cdbcf240.html)
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och privatpersoner som bedriver näringsverksamhet eller
arbetar, studerar med mera.
I EU-kommissionens arbetsprogram för 2020, inom
förenklingsområdet, betonas ett fokus på att konstant utgå från
principen om digitalt först.

Sammantaget går styrningen från EU mot en allt tydligare linje som
innebär att medborgare inom EU/EES ska kunna förvänta sig att en
uppgift endast ska behöva fyllas i en gång samt full tillgång till digitala
tjänster som möjliggör ett komplett uppgiftslämnande och ett helt
digitalt förfarande oavsett var i unionen du bor eller verkar.
Utvecklingen går framåt men det finns stora utmaningar i att hitta
lösningar som möjliggör en digital inre marknad. Exempelvis finns det
juridiska utmaningar i form av begränsade möjligheter att hantera
tillgång till e-tjänster utan svenskt person- eller samordningsnummer.
I juli 2019 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende gentemot
Sverige (och samtliga övriga medlemsländer) gällande brister i
kontaktpunkten avseende digitala tillståndsförfaranden12. Dessa
brister kvarstår sedan införandet av kontaktpunkterna 2009 och kan i
stor utsträckning lösas genom en tydligare styrning mot och
möjliggörande av ekosystemstanken. En lösning behöver också tas
fram som möjliggör säker identifiering av eIDAS-användare. Detta
inkluderar framtagandet av ett nytt id-begrepp som den svenska
statsförvaltningen behöver anpassa sig till.
3.1.2

Svenskt fokus inom digitaliseringsområdet

Den svenska regeringen å sin sida har en vision av ett hållbart
digitaliserat Sverige, med det övergripande målet att Sverige ska bli
bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Detta övergripande mål delas sedan upp i fem delområden: digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och
digital infrastruktur.
Tillväxtverket har i arbetet med Serverat bidragit till att tydliggöra de
utmaningar som finns i att skapa förutsättningar för digitalisering på
kommunal nivå. Det finns ett stort behov av standardisering av
datamängder som rör uppgiftskrav inom olika tillståndsområden.
Målbilden för ett digitalt ekosystem förutsätter att en ny digital
infrastruktur byggs upp. En förutsättning för detta är att införa
gemensamma byggblock. Dessa byggblock möjliggör
informationsutbyte på ett standardiserat sätt och Tillväxtverket ser
därför mycket positivt på de två regeringsuppdragen som rör säker
och effektiv tillgång till grunddata (I2019/03307/DF), samt säkert och

12

Europeiska Kommissionen, Formell underrättelse – Överträdelse nummer 2018/2396
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effektivt informationsutbyte (I2019/03306/DF) som tillkännagavs i
slutet av 2019.
3.1.3

Målgruppsperspektivet i svensk digitalisering

Expertkommittén för digitala investeringar lyfter i sitt delbetänkande
(2018:72) fram ESV:s slutsats att endast 10 procent av myndigheters
strategiska investeringar i IT-projekt utgår från regeringens mål att
möta medborgarna, och att resterande satsningar främst fokuserar på
att uppnå intern effektivitet. Av de fyra digitalt först-uppdragen som
regeringen beslutade om under 2016- 2018 (övriga: Smartare
samhällsbyggnadsprocess - Lantmäteriet/Boverket, Smartare
livsmedelsprocess – Jordbruksverket, samt Smartare miljöinformation
– Naturvårdsverket) har Tillväxtverkets uppdrag varit specifikt
inriktat mot att förenkla för målgruppen företag.
Jordbruksverket fick 2017 tillsammans med Livsmedelsverket och
Tillväxtverket i uppdrag att utveckla digitala tjänster som bidrar till
förenklad information, guidning och service för företag i
livsmedelskedjan (N2017/04767/DL). Utgångspunkten i uppdraget
var målgruppen, att försöka nå så stor nytta för dem som möjligt. Inom
ramen för projektet har det utvecklats myndighetsövergripande
checklistor för att starta och driva vattenbruk samt biodling.
Samverkan mellan myndigheterna gav också möjligheten att ta fram
en första prototyp på en så kallad samtjänst (med ett samlat
uppgiftslämnande) för vattenbruk, och identifiera vilka förutsättningar
och hinder som finns för att realisera en sådan myndighetsgemensam
tjänst. Tanken med konceptet samtjänster är att företagaren inte ska
behöva hålla ordning på vilka myndigheter som behöver kontaktas och
i vilken ordning. Företagaren behöver heller inte gå in på respektive
myndighets och kommuns webbsida, eller fylla i blanketter, utan kan
genomgå hela processen från en plats helt digitalt. Information som
lämnats en gång behöver inte återupprepas. Ett annat mycket
eftertraktat erbjudande är att som företagare kunna få se all sin
ärendestatus och återkoppling från alla berörda myndigheter och
kommuner samlat på en plats, och att även kunna få notiser om viktiga
händelser som berör just ens egna företag, till exempel ett tillstånd
som behöver förnyas. Samtjänsten är en del av värdeerbjudandet
Sammanhållna och enkla processer i företagandets alla faser (se figur
2, sid. 16 i denna rapport).
Med liknande tjänster inom ytterligare tillståndsområden närmar vi
oss visionen för det digitala ekosystemet med ett fullt värdeskapande.
Men för att nå dit måste fler sektorsmyndigheter vilja och prioritera
att främja företagarkollektivet. Baserat på erfarenheterna från
samverkan med Jordbruksverket och Livsmedelsverket vill
Tillväxtverket utveckla tydligare samverkansmodeller, dels för att
säkerställa sektorsmyndigheternas medverkan, och dels för att ge
användarna legitimitet och tillit till de lösningar som tas fram.
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Sektorsmyndigheternas roll är mycket central för det fortsatta arbetet.
I deras roll ligger ett tydligt ägarskap över uppgiftskraven/
datamängderna inom respektive område och de bör i samverkan med
Tillväxtverket och andra löpande arbeta för att förenkla genom att
möjliggöra en uppgift en gång, och utveckla digitala processer
anpassade utifrån ett livshändelseperspektiv snarare än utifrån den
egna myndighetens ansvarsområden Sektorsmyndigheterna kommer
behöva bidra i hela kedjan från framtagande av regler och riktlinjer till
framtagande av färdiga tjänster och dess förvaltning. För detta
kommer sektorsmyndigheterna framförallt att behöva bidra med
följande kompetenser:


Rättslig kompetens inom sitt sakområde



Strategisk it- och verksamhetsutvecklingskompetens



Kompetens inom generell it-juridik

3.1.4

Behov av tydlig styrning gentemot sektorsmyndigheterna

I slutändan är respektive sektorsmyndighet central för att såväl tolka
som definiera vilket informationsinnehåll och vilka datamängder som
är relevanta för ett uppgiftskrav. De behöver också ha en aktiv roll och
ansvara för förvaltning och utveckling av datadomänen. Tillväxtverket
har försökt att få gehör från de för Serverat mest relevanta
myndigheterna, med varierat resultat. Det har inte funnits ett intresse
hos vissa sektorsmyndigheter att delta i utvecklingen, eller att äga och
förvalta checklistor och e-tjänster för företag som ligger inom
myndighetens sektorsområde. I dagsläget finns det därför ingen
etablerad förvaltning för de tjänster som tagits fram. Det är därför
mycket viktigt att regeringen fortsätter att vara tydlig i sin styrning
gentemot myndigheterna så att respektive sektorsmyndighet tar sitt
ansvar och därigenom möjliggör det framväxande digitala
ekosystemet.

3.2

Kommunala och regionala förutsättningar för digitalt
förenklingsarbete

Erbjudandet inom Serverat är utifrån Tillväxtverkets samlade
erfarenhet som mest attraktivt för de kommuner där
ärendevolymerna är tillräckligt stora för att kunna motivera
investeringen i digitala gränssnitt som lönsam. Detta är naturligt oftast
de lite större kommunerna. Men även mindre kommuner som ingår i
regional kommunsamverkan har anslutit sig till Serverat tack vare att
de samverkande kommunerna har gemensamma tekniska miljöer där
de kan poola sina resurser och på så sätt uppnå effektivitet.
Det finns ett antal hinder för den kommunala anslutningen och dessa
diskuteras i de följande kapitlen tillsammans med potentiella
lösningar.
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3.2.1

Små kommuner och kommunal samverkan

De kommuner som har varit svåra att nå inom Serverat är mindre
kommuner som har små ärendevolymer av de aktuella tillstånden, och
som dessutom inte ingår i en kommunsamverkan. För dessa
kommuner finns det ett behov av att erbjudandet från Serverat blir
mer attraktivt, exempelvis genom ett större utbud av tjänster (fler
tillståndsområden), att kommunsamverkan skapas, eller att nationella
medel tilldelas för att möjliggöra anslutning.
3.2.2

Koppling mellan e-tjänst och verksamhetssystem

En ytterligare faktor som skulle kunna göra Serverats erbjudande mer
attraktivt bland alla kommuner är att e-tjänsten kan kopplas till det
kommunala verksamhetssystemet. Även om Serverats e-tjänster
bidrar till tydlig nytta för de företag som utför ansökningar/
anmälningar så är nyttorna för kommunerna fortfarande relativt
begränsade utan en sådan koppling. Det finns utarbetade planer för att
kunna erbjuda en sådan lösning i det framtida digitala ekosystemet.
Med den kopplingen på plats bör Serverats tjänster tydligt
effektivisera kommunernas interna processer.
3.2.3

Finansiering av kommunala satsningar

Ett centralt återkommande hinder har varit hur kostnaden för den
kommunala integrationen ska lösas, framförallt för mindre kommuner
där investeringen i digitala gränssnitt inte kan räknas hem i den
kommunala budgeten. Det finns behov av att hitta
finansieringslösningar för dessa situationer för att digitalisera offentlig
sektor.
Tillväxtverket genomförde under 2017 en satsning där kommuner
genom en utlysning fick möjlighet att ta del av nationella medel med
syftet att gå först ut och utveckla nya e-tjänster enligt Serverats
ritningar. Erfarenheterna från denna insats visar att den gav resultat i
form av att de kommuner som beviljades medel, med enstaka
undantag, relativt snabbt utvecklade e-tjänster enligt Serverats
ritningar, med fungerande anslutning till den sammansatta
bastjänsten.
Ett alternativ till nationella medel kan vara att kommuner via regional
samverkan söker finansiering via den europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF). ERUF skulle kunna vara en avgörande
finansieringskälla för att lokala satsningar i nationella projekt för
utveckling av digital infrastruktur för företagande kan lyckas.
Sammantaget är nationell styrning och finansiering avgörande för
genomförande och spridning av nationella digitala lösningar som
inkluderar kommuner. Även utvecklings- och leveranstakten i
nationella projekt påverkar hur snabbt kommuner ansluter till
nationella lösningar. Om det finns frågetecken gällande långsiktighet,
fungerande förvaltning och förmåga till finansiering blir
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anslutningstakten lägre. Väl fungerande regional samverkan möjliggör
också snabbare utveckling och anslutning av kommuner.

3.3

Teknisk samverkan mellan systemleverantörerna

Systemleverantörerna består i Serverats fall främst av:



leverantörer av e-tjänsteplattformar, som konstruerar etjänster på uppdrag av Serverats kommuner utifrån de
innehållsspecifikationer som projektet tagit fram.
leverantörer av verksamhetssystem, som levererar
verksamhetssystem som de kommunala handläggarna
använder när de handlägger ärendet utifrån bland annat den
information som företagaren lämnat in via e-tjänsten.

I vissa fall är det samma leverantör som levererar såväl e-tjänster som
verksamhetssystem, i andra fall har kommunen upphandlat olika
leverantörer för e-tjänster respektive verksamhetssystem. Serverat
har hittills inneburit störst påverkan på leverantörerna av etjänsteplattformar, där de på uppdrag av kommunerna har anpassat etjänsterna för att följa Serverats specifikationer. För kommunerna
innebär en anpassning av e-tjänsterna även att det krävs en
anpassning av integrationerna till verksamhetssystemen. Detta är
kostsamt för kommunerna, vilket även har inneburit att viljan och
möjligheten för kommunerna att ansluta till Serverats tjänster har
begränsats. Dessa kostnader och tekniska hinder för integrationer
mellan aktörer i den tekniska värdekedjan är en utmaning som är
aktuellt i flera andra projekt som rör förenklade flöden av information,
exempelvis hos Naturvårdsverket. Historiskt sett har även de
offentliga organisationernas applikationer och informationssystem
utvecklats för att lösa domänspecifika eller lokala problem vilket har
resulterat i fragmenterade it-öar som inte samverkar.
För att den tekniska värdekedjan ska fungera, från att företagaren
fyller i sina uppgifter i e-tjänsten till att handläggaren enkelt kan ta del
av uppgifterna i sitt verksamhetssystem, krävs en teknisk samverkan
mellan systemen i värdekedjan. Den tekniska samverkan består bland
annat i specifikationen av vilken data som ska levereras mellan
system, samt vilka tekniska standarder som ska användas för säker
transport av data mellan i detta fall e-tjänsterna och
verksamhetssystemen. En förenklad teknisk samverkan genom
användning av öppna och vedertagna standarder för den tekniska
leveransen, samt använda standarder för definition av datamängder är
centralt och något som behöver hanteras på ett enhetligt vis i hela den
offentliga sektorn. Projektets Serverats bidrag till detta är att med
hjälp av sektorsmyndigheterna definiera datamängder i ett tillstånd,
men då Tillväxtverket själva inte har några avtal med leverantörer kan
vi enbart bedriva en indirekt påverkan på leverantörerna för en
förenklad teknisk samverkan.
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En tydlig effekt för kommunerna genom Serverat är dock att de blir
starkare som kravställare gentemot befintliga leverantörer. Deras
möjlighet att anpassa tjänsterna utifrån företagarnas behov blir större
när det finns ett gemensamt ägarskap, en gemensam kravbild och en
gemensam förvaltning.
Just denna samlande bild är något som systemleverantörerna
uppskattar då de anser det vara för kostnadsdrivande att förhålla sig
till olika kravbilder från varje kommun. Standardisering är ett måste
för att påbörja det förändringsarbete som krävs i systemen för att
möjliggöra digitalt först hela vägen, från kundmötet in i
verksamhetssystemen och handläggningsläget och tillbaka i
återkopplingen till kund.
Tillväxtverkets bedömning är att givet systemleverantörernas centrala
roll så bör de ingå som en viktig del i myndigheternas uppdrag att få
med systemleverantörerna i arbetet med det framtida digitala
ekosystemet. Erfarenheter från tidigare arbete med
systemleverantörer är att det är att föredra att bedriva ett
medskapande med leverantörer snarare än att leverera en färdig
teknisk lösning som leverantörerna ska anpassa sig till. I detta arbete
är det viktigt att samtliga leverantörer som vill och kan också får
möjlighet att medverka eller ta del av arbetet, för transparens och
neutralitet som gynnar alla.
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4

Framtidens digitala infrastruktur inom
förenklingsarbetet

Den 19 december 2019 gav regeringen, inom ramen för
livsmedelsstrategin, i uppdrag åt Tillväxtverket att genomföra
regelförenkling med fokus på hela livsmedelskedjan genom utveckling
av verksamt.se, inklusive Serverat13. Syftet med uppdraget
är att bidra till livsmedelsstrategins övergripande mål om en
konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala
livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till
att utveckla hela landet.
Ett digitalt ekosystem i livsmedelskedjan förväntas bidra med att
utarbeta kompletta handlingsplaner och samtjänster för att starta
verksamheten ”från ax till limpa” i en och samma e-tjänst och med
sammanhållen uppgiftslämning och återkoppling i samlad vy.
Modellen tar alltså ett helhetsgrepp som ytterligare förenklar för
företagen att till exempel söka tillstånd och gynnar särskilt branscher
med många myndighets- och kommunkontakter som
livsmedelssektorn. Detta är väl motiverat eftersom uppgiftslämnandet
är omfattande och företag inom livsmedelskedjan idag upplever lagar
och myndighetsregler som ett av de två största hindren för tillväxt.
Tillväxtverket är mycket positiva till att regeringen väljer att satsa på
att utveckla ett digitalt ekosystem inom livsmedelskedjan och ser att
detta kommer bidra till stor samhällsnytta. Men den fulla
samhällsnyttan (2,7 miljarder, enligt Ramböll Managements
beräkningar) nås endast med en satsning på ett fullskaligt digitalt
ekosystem i alla branscher. Regeringen skriver själva som svar på
Riksrevisions rapport Enklare att starta företag – statliga insatser för
en digital process ”Samtidigt är digitala tjänster för bland annat
tillstånd hos kommuner än så länge begränsade till ett mindre antal
branscher och ett mindre antal tillståndsgivningsprocesser. Om
digitalisering ska få ett systematiskt genomslag för den samlade
mängden av svenska företag förutsätter det förenkling och digitalisering
av fler myndighetsprocesser och inom fler branscher”14. Att införa ett
digitalt ekosystem enbart i livsmedelssektorn är en bra start och ger
en möjlighet att börja bygga upp infrastrukturen, men för att nå
regeringens mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata
digitaliseringens möjligheter bör alla branscher ingå i det digitala
ekosystemet då nyttan bedöms vara så pass stor.

13

Regeringsbeslut 2019-12-09 N2019/03240/JL Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-

2025 inom ramen för livsmedelsstrategin
14

Regeringens skrivelse 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att

underlätta nyföretagande genom digitalisering, Sid 5.
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Därutöver ser Tillväxtverket en tydlig risk i att om arbetet med att
fortsätta utveckla en bredare nationell infrastruktur för
myndighetskontakter för företag inte fortsätter i alla branscher så
kommer kommuner ”tvingas” utveckla egna lösningar både för att vara
i takt med tiden, men även som ett sätt till intern effektivisering och
effektivt nyttjande av skattepengar. Det gör det troligtvis svårare att i
ett senare skede implementera nationellt utvecklade tjänster med de
stora fördelar som det digitala ekosystemet kommer med.
Tillväxtverket rekommenderar därför regeringen att införa ett
fullskaligt digitalt ekosystem, då det behövs ett sektorsövergripande
samarbete för att maximera digitaliseringens fulla potential. Ett
digitalt ekosystem skulle åstadkomma en systematisk, långsiktig och
positiv förändring inom samtliga mål som regeringen aviserat för
förenklingsarbetet.
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5

Förslag på nytt regeringsuppdrag – Digitalt
ekosystem för enklare digitala
myndighetskontakter

Som nämnts ovan gav regeringen Tillväxtverket i december 2019 ett
uppdrag att under 2020–2025 utveckla ett digitalt ekosystem inom
livsmedelskedjan. Parallellt med detta rekommenderar Tillväxtverket
ytterligare uppdrag för att säkerställa framväxten av det digitala
ekosystemet på bredden.

5.1

Styrningen av uppdraget

Uppdraget föreslås ges till Tillväxtverket tillsammans med nedan
berörda myndigheter och aktörer, inklusive särskilt anslagna medel,
med syfte att utveckla ett digitalt ekosystem i alla branscher i Sverige.
För genomförandet bedöms det behövas en mycket nära samverkan
mellan myndigheter som kan ansvara för infrastrukturen och med
sektorsmyndigheter som kan ansvara för utveckling av nya lösningar
inom respektive område.
5.1.1

Framtagande av infrastruktur

En förutsättning för ekosystemet är den digitala infrastruktur som
krävs för att informations- och tjänsteflöden mellan delvis oberoende
aktörer. Enligt Tillväxtverket är Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG) den bäst lämpade aktören för att ansvara för samordningen av
infrastrukturen som krävs för att få ekosystemet att fungera fullt ut.
Det är dock centralt att Tillväxtverket är en aktiv part för att
säkerställa företagarperspektivet i utvecklingsarbetet.
Utvecklingen av den digitala infrastrukturen för ekosystemet bör ske i
samverkan med Inera, som har stor erfarenhet av att koordinera
digitaliseringsarbete i offentlig sektor och kompetens av
interoperabilitet, standarder och arkitektur i svenska kommuner och
regioner. Det är centralt att även Inera finansieras och därmed kan
tillsätta resurser till projektet.
5.1.2
Uppdrag till myndigheter med sektorsansvar
Inom ramen för Serverat har det, på grund av avsaknad av riktlinjer
och stöd från ansvariga sektorsmyndigheter, fallit på Tillväxtverket att
tolka ansvariga myndigheters lagstiftning i utarbetandet av
checklistor, i ensningsarbete och vid framtagande av e-tjänster.
Tillväxtverket anser att det är av största vikt i det fortsatta
utvecklingsarbetet av nya e-tjänster och samtjänster att tydliggöra
sektorsmyndigheternas ansvar för medverkan i att driva utvecklingen
av lösningen på flera olika sätt. Tillväxtverket ser positivt på
livsmedelsuppdraget för möjligheten att realisera det pilotprojekt som
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påbörjats inom ramen för Tillväxtverkets, Jordbruksverkets och
Livsmedelsverkets samtjänst inom vattenbruk
För att kunna verka för samtjänster och realisering av fler
värdeerbjudanden, eller tjänstekoncept, inom fler branscher inom
livsmedelssektorn, samt få möjlighet att inkludera fler relevanta
tillstånd i samtjänsterna kommer på sikt fler myndigheter behöva få
uppdrag:


Skatteverket



Bolagsverket



Länsstyrelserna



Folkhälsomyndigheten



Havs- och vattenmyndigheten



Lantmäteriet



Boverket



Arbetsförmedlingen



Försäkringskassan



Transportstyrelsen



Tullverket



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap



Datainspektionen



Polisen

Samverkansformer behöver utvecklas med SKR och Inera för att
kommunerna ska inkluderas i arbetet. De kompetenser som
sektorsmyndigheterna framförallt kommer behöva bidra med är:


Rättslig kompetens inom sitt sakområde. Det innebär att
berörda myndigheter ska förvalta och äga standarder och
modeller som innehåller sektorsspecifik information och
sektorsspecifika processer.



Strategisk it- och verksamhetsutvecklingskompetens. Det
handlar exempelvis om att få ihop it-utveckling med
verksamhetsutveckling och hålla samman och driva
utvecklingsprojekt.



Kompetens inom generell it-juridik (bland annat beträffande
kompetens och legalitet, dataskydd och informationssäkerhet).
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Dessa myndigheter bör driva verksamhetsutveckling inom sina
respektive ansvarsområden mot målbilden enkla digitala
myndighetskontakter för företag. Utvecklingen drivs utifrån
lagstiftningskompetens inom det egna ansvarsområdet tillsammans
med strategisk it- och verksamhetsutvecklingskompetens.
Tillväxtverket har inom projektet Serverat utarbetat metoder och
tillvägagångsätt för processen att utveckla guider, checklistor och etjänster och föreslås fungera som ett metod- och erfarenhetsstöd till
respektive sektorsmyndighet. Efter att Tillväxtverket lett arbetet med
den första samtjänsten behöver respektive sektorsmyndighet kunna
driva arbetet med stöd av Tillväxtverket. Tillväxtverket bör således
efter en tid enbart koordinera och stötta, men inte driva utvecklingen
av ytterligare samtjänster.
Respektive sektorsmyndigheterna föreslås från och med 2021-01-01
förvalta standarden för de nationella e-tjänster som tagits fram inom
Serverat. Från och med 2021-07-01 ska respektive sektorsmyndighet
utveckla nationella e-tjänster med stöd av Tillväxtverket.
Sektorsmyndigheterna ska även föreskriva om standarder för sina
respektive nationella e-tjänster.
Sektorsmyndigheterna bör även ansvara för specifikationer,
integrationsprofiler och med hjälp av, eller genom, Inera upphandla
systemleverantörer som kan utveckla framtagna tjänster.
Vidare bör sektorsmyndigheterna förvalta nationella texter. De ska
även bidra i utvecklingen av en tjänst där samtliga berörda aktörer ska
hålla sin information uppdaterad. Syftet är att texterna ska användas
dels av respektive sektorsmyndighet på sin webbplats, dels på
verksamt.se och dels på kommunala webbplatser, men uppdateringar
ska ske på en plats.

5.2

Finansiering av kommunal integration

Ett centralt återkommande hinder inom ramen för Serverat har varit
hur finansieringen av den kommunala integrationen ska lösas,
framförallt för mindre kommuner där investeringen i digitala
gränssnitt inte kan räknas hem i den kommunala budgeten. För ett
digitalt ekosystem kan den kostnaden öka ytterligare då fler
komponenter måste integreras mot de kommunala systemen. Det finns
därför behov av att hitta finansieringslösningar för dessa situationer
för att öka Serverats och det digitala ekosystemets attraktion.
Finansieringen av kommunala satsningar, framförallt mindre
kommuners satsningar, bör därför utredas vidare. Tillväxtverket ser
gärna att ESV och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) själva
eller tillsammans med Inera och SKR, där kommunerna är delägare
tillsammans kan försöka identifiera förutsättningar för dessa
finansieringar. Detta går i linje med det förslag som
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kommunutredningen (SOU 2020:8) lämnat i sitt slutbetänkande den
19 februari 2020.15

15

”Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8),

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou20208/
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport
Uppdraget har löpt mellan åren 2017-07-01 och 2019-12-31.
Budgeten har varit totalt 1 700 000 kr. Se i tabellen nedan hur
finansieringskällorna fördelats.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda medel
Bidrag

-1 700

Anslag
Summa

SUMMA
-1 700

0

0

-1 700

-1 700

1 444
256
0

1 444
256
0

1 700

1 700

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar

0

0

Summa utbetalningar

1 700

1 700

Att återbetala
BUDGET

0
1 700

0
1 700

Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

100%
2 516
629
2 329

100%
2 516
629
2 329

Nyckeltal
Särskilda medel
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

85%

85%

15%

15%
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