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Ekonomistyrningsverket (ESV) har1agit del av den rubricerade 
departementspromemorian. ESV konstaterar att sakfrågorna till stor del faller 
utanför ESV:s verksamhetsområden och ESV avstår därför i allt väsentligt från att 
lämna synpunkter. Till detta finns några undantag vilka beskrivs nedan. ESV:s 
remissvar följer promemorians kapitelindelning. 

8.10.4 Val av tillsynsmyndighet, sid 115-116, 3-4 st. 
När det gäller val av tillsynsmyndighet konstateras det i promemorian att ESV 
bedöms vara den lämpligaste kandidaten inom den befintliga 
myndighetsstrukturen. Samtidigt konstateras att det i dagsläget inte är beslutat om 
någon befintlig eller ny myndighet kommer att tilldelas ett samlat ansvar för 
digitaliseringen av den offentliga sektorn. Mot bakgrund av dessa två osäkra 
faktorer lämnas i promemorian inget uttryckligt förslag till vilken myndighet som 
ska bli tillsynsmyndighet. 

ESV konstaterar att promemorian gick ut på remiss den 27 november 2017. 
Regeringen fastställde vid sammanträde den 7 december 2017 kommittedirektiv för 
arbetet med att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för 
digitalisering av den offentliga sektorn. Myndigheten ska ha säte i Sundsvall och 
inleda sin verksamhet den 1 september 2018. 

Mot bakgrund av regeringens beslut om inrättandet av en ny myndighet för 
digitalisering av den offentliga sektorn, anser ESV att promemorians förslag att 
ESV ska vara tillsynsmyndighet för lagen om webbtillgänglighet faller. ESV anser 
att den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn bör ha rollen 
som tillsynsmyndighet. ESV bör inte utses till tillsynsmyndighet. 

10 Konsekvens- och kostnadsanalys 
Direktivet är ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv. I promemorian föreslås 
vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. ESV anser att det inte 
framgår tydligt i promemorians konsekvens- och kostnadsanalys vilka av de 
bedömda kostnaderna som uppstår som en följd av införandet av direktivets 
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miniminivå. Det framgår inte heller vilka av kostnaderna som hänför sig till 
införande av bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Detta begränsar 
enligt ESV:s uppfattning möjligheterna att bedöma konsekvenserna totalt sett av 
förslagen . 

10.11 Konsekvenser för tillsynsmyndigheten, sid 145-146 
I detta avsnitt i promemorian beskrivs de kostnader som beräknas uppstå för en 
tillsynsmyndighet som en konsekvens av införandet av 
webbtillgänglighetsdirektivet. Kostnaderna beror på flera osäkerhetsfaktorer. De 
bedöms uppgå till flera miljoner kronor. ESV vill göra Finansdepartementet 
uppmärksam på att det inte framgår hur förslagen för en tillsynsmyndighet ska 
finansieras . 

I detta ärende har avdelningschef Eva Lindblom beslutat. E-förvaltningsstrateg 
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