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Deltänkandet Ett minskat och förenklat 

uppgiftslämnande för företagen (Dnr. 2013/4) 

Det aktuella betänkandet lämnar förslag om att en ny myndighet ska bildas, 

Samordningsmyndigheten, med uppdrag att verka för att uppnå regeringens 

mål att förenkla och minska uppgiftslämnandet för företagen. Myndigheten 

föreslås ansvara för registerhantering samt uppbyggnad av infrastruktur och en 

e-tjänst preliminärt kallad Mina företagsuppgifter. Dessutom ska myndigheten 

”genom samråd och tillsyn bidra till att underlätta för företagen”.  

MSB har inga synpunkter på betänkandets huvudinriktning. Däremot bör det 

övervägas om tillräcklig tyngd lagts vid att utreda möjligheterna till utökad 

samordning. I regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning 

”Med medborgaren i centrum”1 lyfts samordning och samverkan fram som 

faktorer som ökar effektiviteten, innovationsförmågan och att sätta 

medborgaren i centrum. I uppdraget till utredningen anges att samråd ska ske 

med bland annat E-delegationen vilket också enligt utredningen skett. Däremot 

menar man att den tänkta myndigheten inte ska tillämpa de principer och 

rekommendationer för e-förvaltning som E-delegationen tagit fram2. MSB 

menar, i motsats till utredning, att det finns starka skäl för att de e-tjänster som 

myndigheter tillhandahåller bör bygga på samma infrastrukturella 

förutsättningar. I annat fall kommer kraven på de uppgiftslämnande 

myndigheterna att anpassa sina it-system för olika tjänster att bli komplexa och 

kostnadsdrivande.  

                                                           
1 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206004 
2 Sidan 42 f Inom E-delegationen pågår ett antal projekt som är förvaltningsgemensamma och som 
kommer ha påverkan på enskilda och offentlig sektor som exempelvis Mina meddelanden, Mina 
ärenden, Mina fullmakter samt E-arkiv och e-diarium. Arbetet som bedrivs inom E-delegationen 
kommer på långsikt innebära att förvaltningens elektroniska informationshanterings system till viss del 
kommer att likriktas. För närvarande finns det dock betydande olikheter i hur uppgiftslämnandet från 
företagen till myndigheterna är ordnat bland annat beträffande hur väl utbyggda och utnyttjade e-
tjänster är. Det är inget självändamål att likrikta myndigheternas olika IT-system och rutiner i detta 
hänseende. Inom ramen för ett arbete med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande 
kommer det emellertid att vara nödvändigt att göra vissa anpassningar av myndigheternas befintliga 
förfaranden vad gäller ärendehandläggning m.m. i syftet att uppnå det övergripande målet. 
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Regeringen har också den uttalade intentionen att minska antalet myndigheter. 

Det aktuella betänkandet redovisar inga särskilda skäl till varför de föreslagna 

åtgärderna inte skulle vara möjliga att integrera i befintliga eller redan 

föreslagna nya myndigheter. MSB uppfattning är att samordning med andra 

myndigheter med likartad verksamhet bör kunna leda till att kostnaderna för 

investeringar i infrastruktur samt förvaltning kunna minskas. I detta 

sammanhang som en brist att utredningen inte presenterat någon 

uppskattning av de anpassningskostnader som kan uppstå hos 

uppgiftslämnande myndigheterna.  

MSB:s främsta invändning mot utredningens delbetänkande är dock att 

informationssäkerhetsaspekter inte beaktats över huvud taget. Med tanke på 

den information som avses hanteras i systemet är säkerhetsfrågorna av central 

betydelse. De tjänster som föreslås kommer att bli obligatoriska för svenska 

företag att använda som därmed ska lämna in mycket känsliga uppgifter kring 

sin verksamhet. Att då utredningen inte genomfört någon riskanalys eller 

formulerat generella säkerhetskrav för tjänsterna och för de aktörer som ska 

ingå i hanteringen är anmärkningsvärt. Erfarenheten från liknande projekt 

visar att förhållningssättet att inte analysera kraven på säkerhet i ett tidigt 

skede får mycket negativa konsekvenser även ekonomiskt. När en statlig 

myndighet tar på sig ansvaret för att hantera enskildas känsliga information 

måste detta ske på ett sätt som inger tillit. Detta måste gälla alldeles särskilt 

som utredningen föreslår inrättande av en helt ny myndighet för uppgiften. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektören Nils Svartz beslutat. Fia Ewald har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia 

Nyström, enhetschefen Richard Oehme och seniora handläggaren Michael 

Patrickson deltagit. 

 

 

 

Nils Svartz 

 

 Fia Ewald 
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