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Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av
en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2021 med uppdrag åt
Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara projektledare för en
förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg
(I2021/00395), ändrat genom beslut den 29 april 2021 (I2021/01336),
utvidgas uppdraget enligt följande.
Uppdraget förlängs till och med den 31 mars 2022. Digg ska från och med
den 22 november 2021 skapa förutsättningar för mjukvaruutvecklare att
kunna utveckla lösningar för verifiering av de vaccinationsbevis som är del
av det europeiska systemet för covidbevis i syfte att använda dessa nationellt.
Digg ska bistå och vägleda dessa mjukvaruutvecklare när det gäller
användningen av öppen kod, publika nycklar och regler samt riktlinjer för
vaccinering.
Digg ska också ta fram en offentlig verifieringslösning för nationellt bruk
som ska kunna användas senast den 1 december 2021 av aktörer som
kommer att ansvara för kontrollen av vaccinationsbevisens giltighet. Alla
nationella lösningar för verifiering ska utgå från den infrastruktur och de
lösningar som finns framtagna för EU:s digitala covidbevis. Digg ska vidare
från och med den 1 december 2021 till och med det första kvartalet 2022
tillhandahålla en support som kan erbjuda stöd till aktörer som kommer att
använda den offentliga verifieringslösningen. Digg ska dessutom, i samråd
med andra berörda aktörer, senast den 31 december 2021 till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) föreslå en förvaltning av den
offentliga verifikationslösningen från och med andra kvartalet 2022.
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Vid genomförandet av uppdraget ska Digg samverka med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan samt andra relevanta
aktörer.
Skälen för regeringens beslut

Den 4 februari 2021 uppdrog regeringen åt Digg att vara projektledare för en
förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg
(I2021/00395). Samtidigt uppdrog regeringen åt E-hälsomyndigheten att
delta i Europeiska kommissionens arbete rörande ett samordnat
förhållningssätt till vaccinationsintyg för covid-19 och åt
Folkhälsomyndigheten att delta i och samordna det svenska deltagandet i
Världshälsoorganisationens (WHO) arbete rörande digitala vaccinationsintyg
för covid-19. Genom beslut den 29 april 2021 ändrade regeringen det
tidigare beslutet med innebörden att Digg bl.a. ska fortsätta vara
projektledare till och med den 31 december 2021 (I2021/01336).
Den 1 juli 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och
godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och
tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri
rörlighet under covid-19-pandemin i kraft. Enligt förordningen kan alla som
är medborgare i en medlemsstat och övriga som är bosatta i en sådan stat
under vissa närmare angivna förutsättningar få ett digitalt covidintyg utfärdat
och kontrollerat i hela EU. Förordningen gäller primärt användningen av
EU:s digitala covidintyg för att underlätta den fria rörligheten i EU men
medlemsstaterna får också använda intygen för inhemska ändamål, till
exempel för tillgång till evenemang och platser. Den användningen regleras
dock inte på EU-nivå.
Den 10 september 2021 remitterade Regeringskansliet (Socialdepartementet)
promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd (S2021/06359). I
promemorian presenteras förslag som tar sikte på en eventuell användning
av vaccinationsbevis vid t.ex. allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Det föreslås även en reglering av den behandling av personuppgifter som förslaget om vaccinationsbevis föranleder. Den 17 november
2021 inkom Folkhälsomyndigheten med en hemställan till Regeringskansliet
om att regleringen för möjligheten att använda vaccinationsbevis för
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allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör träda i kraft den
1 december 2021.
För att förbereda en nationell användning av vaccinationsbevisen behöver
digitala lösningar tas fram för att anordnare av bl.a. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska kunna verifiera vaccinationsbevisen,
dvs. vaccinationsdelen i EU:s digitala covidintyg.
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