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Remiss SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning 
(N2013/4785/ITP) 

Kronofogdemyndigheten (KFM) har nedstående synpunkter på E-delegationens 

betänkande Organisering av framtidens e-förvaltning.  

 

KFM delar uppfattningen att om Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter krävs en utvecklad samverkan mellan alla delar av 

den offentliga förvaltningen. KFM är därför positiv till en utvecklad digital 

samverkan inom offentlig sektor som ska ske utifrån medborgares och företagares 

livshändelser och behov, och med syfte att skapa effektivare informationsdelning 

och arbetssätt över befintliga organisationsgränser.   

 

KFM delar E-delegationens uppfattning att samarbete, medinflytande och 

koordinering av gemensamma resurser alla är viktiga beståndsdelar i samverkan. 

Men givet regeringens målsättning är det KFM:s uppfattning att ökad samordning 

kring e-förvaltning måste baseras på en tydligare ägarstyrning från regeringens 

sida, där en del avser att skapa tydliga förutsättningar för den fortsatta 

digitaliseringen av offentlig sektor. Den organisation som ska följa E-delegationen 

måste ges förutsättningar för att ta en ledande roll i genomförandet av regeringens 

strategier och intentioner. 

 

KFM är därför positiv till fortsatt utredning av hur samordning av de 

gemensamma e-förvaltningsfrågorna ska organiseras. En fortsatt utredning bör 

med anledning av vad som nämnts ovan inte begränsas till att enbart titta på den 

föreslagna kollegiemodellen, utan också utreda andra organisationsalternativ med 

syfte att säkerställa både en politisk styrning och myndigheternas inflytande. En 

sådan utredning bör heller inte avgränsa sig från hur samordning av e-

förvaltningsfrågor ska ske med och inom regeringskansliet.   

 

Den fortsatta utredningen bör omfatta en fördjupad analys av E-delegationens 

uppdrag, arbetsformer och resultat till grund för ett mer genomarbetat förslag för 

den nya organisationens uppdrag och utformning.   
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E-delegationen har under sin existens haft en viktig roll i att koordinera och driva 

på utvecklingen av svensk e-förvaltning. Baserat på givna förutsättningar är KFM 

positiv till det arbete som bedrivits. KFM tror därför att det är en framgångsfaktor 

att tillvarata och bygga vidare på de erfarenheter, expertis och arbetsformer som 

etablerats inom ramen för E-delegationens arbete.   

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 

handläggningen har även biträdande rikskronofogde Erica Wass och IT-direktör 

Pär Rasmusson, föredragande, deltagit.  

 

 

 

 

 

Eva Liedström Adler  
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