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Yttrande avseende E-delegationens betänkande SOU 
2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning 

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på 
ovan rubricerat betänkande. 

Vi har valt att kommentera betänkandet på ett mer generellt plan eftersom det 
förslag som presenteras endast rör en organisationsinriktning som behöver 
detaljeras genom vidare utredning. 

IT&Telekomföretagens synpunkter 

Regeringen har genom E-delegationen skapat en plats där frågor kring e-
förvaltning drivits på ett förtjänstfullt sätt. Det är viktigt att det arbetet fortsätter 
inom en lämplig organisation som också ges nödvändiga resurser. Vi instämmer i 
att val av organisationsform ytterligare behöver utredas och att E-delegationens 
mandat ska fortsätta tills en ny organisation är etablerad. Enligt oss är det viktigt 
att en framtida organisation ska: 

 vara öppen för ökade möjligheter till påverkan och insyn även från 
medborgare och näringsliv. Ökad delaktighet och förståelse för hur stat, 
kommun och landsting arbetar kan skapa nya idéer till förbättringar i den 
offentliga sektorn. 

 ha en tydligare politisk styrning och arbeta utifrån ett koncernperspektiv 
som omfattar hela den offentliga sektorn, inte bara staten. Även de 
behov som kommuner, landsting och regioner har måste samordnas och 
beaktas. Alla som deltar måste dock acceptera att bli styrda på en taktisk 
nivå. 

 med stöd av starkt politiskt mandat driva på förändringen av kultur, 
ledarskap och samverkan i hela den offentliga sektorn. Exempelvis genom 
att utforma nya belöningssystem för att få till stånd det samarbete och 
det skifte av fokus som regeringens e-förvaltningsstrategi borde innebära. 

 ansvara för att följa upp att de satsningar som görs ger effekt.  

 avgränsa arbetet till samordning, rådgivning och styrning.  

 undvika att utveckling, utförande och drift av tjänster sker i egen regi då 
det finns en risk att en centralisering går i motsatt riktning till regeringens 
mål att konkurrensutsätta marknader. 
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