2017-09-22

1 (3)

Avdelningen för digitalisering
Malin Annergård

Budgetpropositionen för 2018 – satsningar på
digitalisering
I denna PM återges kortfattat det som nämns om digitalisering regeringens
budgetproposition för 2018 (Prop. 2017/18:1).

Utgiftsområde 2:6 Digitalisering och it inom offentlig
förvaltning
2.6.4 Politikens inriktning
Tydliggörande av ansvarsfördelningen av offentliga sektorns informationsförsörjning
och ökad standardisering
Regeringen avser att stärka styrningen och samordningen av den offentliga sektorns
informationsförsörjning genom att tydliggöra ansvarsfördelningen och öka standardiseringen.
Sådana åtgärder förbättrar också förutsättningar för att öka informationssäkerheten och
skyddet för den personliga integriteten. Regeringen avser återkomma med formerna för detta.

Satsning på öppna data och datadriven innovation inom offentlig sektor
Regeringen genomför en ny satsning på öppna data och datadriven innovation inom
den offentliga förvaltningen. Tillgängliggörande, matchning och vidareutnyttjande av
data ska främjas. Strukturerad samverkan kring utbyte av data mellan enskilda och
offentliga aktörer ska förstärkas i syfte att stödja innovation och delaktighet.
2.6.5.1 Ny digitaliseringsmyndighet (1:18)
En ny digitaliseringsmyndighet inrättas från och med den 1 september 2018.
Myndigheten inrättas i syfte att säkerställa styrning, säkerhet och effektivitet i
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. En organisationskommitté kommer
att tillsättas innan årsskiftet, då även lokaliseringen ska tillkännages. 2018 föreslås för
177 050 000 kronor. För 2019 och 2020 beräknas anslaget till 117 934 000 kronor
respektive 110 709 000 kronor.

Utgiftsområde 8 Migration
8.2.6 Politikens inriktning
Ökad kvalitet och effektivitet i handläggningen

Takten på den offentliga förvaltningens arbete med digitalisering behöver öka.
Migrationsverket har slagit fast att myndighetens processer ska vara digitaliserade och
automatiserade vid utgången av 2021. Regeringen anser att det är av största vikt att
myndigheten fr.o.m. 2018 prioriterar det omfattande och genomgripande
utvecklingsarbete som krävs.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2017-09-21

Ett fungerande och effektivt samarbete mellan berörda myndigheter och kommuner är också
viktigt. Det handlar inte minst om samarbetet i övergången från asylprövning till bosättning
och etablering.

Utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård och socialomsorg
9.3 Hälso- och sjukvårdspolitik
Professionsmiljarden fortsätter och 2 nya miljarder satsas på medarbetares
arbetsförhållanden. En ny så kallad patientmiljard inrättas. Digitaliseringen är den
röda tråden i alla dessa satsningar. Hur de tre nya miljarderna ska fördelas är inte klart
och SKL inleder förhandlingar med regeringen.

Utgiftsområde 13.3 Nyanlända invandrares etablering
3.6.3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Medlen för tidiga insatser för asylsökande m.fl. utökas med 39 miljoner kronor 2018
respektive 2019, därefter med 38 miljoner kronor per år från och med 2020. Syftet är att
asylsökande och nyanlända i väntan på bosättning i en kommun ska få bättre tillgång till tidig
information om det svenska samhället.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
16.3.3.3 Utvecklingsinsatser och andra verksamhetsdelar
Regeringen har vidgat Skolverkets uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram och
samverkan för bästa skola till att även omfatta förskolan. Digitalisering är ett av nio
skolutvecklingsprogram.
16.9.3.6 Förstärkning av elevernas digitala kompetens
Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bl.a. läroplaner för
grundskolan och gymnasieskolan för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. Förändringarna innebär exempelvis att stärka elevernas källkritiska
förmåga och att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i
grundskolan, framför allt i teknik- och matematikämnena. Regeringen bedömer att det
finns ett behov av ett förstärkt stöd för deltagande i kompetensutvecklingsinsatser för
att underlätta och säkerställa införandet av programmering i undervisningen och
bedömer därför att medel bör tillföras för detta ändamål. Kopplat till detta beräknar
Regeringen att anslaget för bidrag för lärare som deltar i fortbildning avseende
programmering behöver ökas med 10 000 000 kronor fr.o.m. 2018 (se avsnitt 16.10.1.5)
Regeringen avser att presentera en digitaliseringsstrategi för skolväsendet som stakar
ut riktningen för hur skolan ska ta vara på digitaliseringens möjligheter.
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16.10.3.1 Forskning för att möta digitaliseringsutmaningen
För att möta digitaliseringsutmaningen föreslår regeringen att Vetenskapsrådets
forskningsanslag anvisas en anslagsökning på 20 miljoner kronor 2018. För 2019
beräknas ytterligare en ökning på 20 miljoner kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
3.6.1 Digitalt kompetenslyft via biblioteken
Regeringen beräknar att avsätta 25 miljoner kronor fr.o.m. 2018 för en satsning på
digitalt kompetenslyft. Regeringen beräknar inom ramen för detta att Kungl.
biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att finansiera en satsning
på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.
Satsningen innebär att Kungl. biblioteket under perioden ska stödja de regionala
biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka användningen av digitaliseringens
möjligheter och öppet tillgänglig kunskap. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
ökad digital kompetens.
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