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Riksarkivets yttrande över delar av betänkandet 
Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 
2021:23) 

Riksarkivet har tagit del av rubricerad remiss och vill lämna följande 

synpunkter.  

 

Riksarkivet saknar en analys av förslagen utifrån ett 

informationshanteringsperspektiv, till exempel avseende strukturering och 

vidareutnyttjande av information men även personuppgiftsbehandling, 

informationssäkerhet och sekretessfrågor. Riksarkivets vill även framhålla 

digitalisering av processer och digitsering av analog information som ett 

verktyg för att bidra till samhällsplaneringen. Riksarkivet anser att dessa 

frågor behöver utredas eftersom en proaktiv informationshantering inte bara 

kan bidra till att underlätta planeringsprocesser utan även för att uppnå de i 

betänkandet nämnda målen i Agenda 2030 och till ett genomförande i 

enlighet med regeringens digitaliseringspolitik. 

 

Utredningen nämner att flera kommuner ser behovet av en 

kunskapssammanställning, där olika åtgärders effekter samlas och 

utvärderas, men att det saknas underlag och verktyg. Idag har olika 

offentliga och privata aktörer ansvar för samhällsviktig information av 

betydelse för samhällsbyggnadssektorn och regleringarna för denna 

information kan se olika ut. När ansvaret för samhällsviktig information är 

utspridd på flera aktörer blir behovet att samverkan större. Utredningens 

förslag att reglera att kommunerna ska få ta del av de till Boverket inkomna 

mobilitetskartläggningarna är ett exempel på detta behov. Därför är 

informationshanteringsfrågorna viktiga att utreda redan från början, speciellt 

ur ett digitalt perspektiv.  

 

En mer digitaliserad planläggningsprocess underlättar inte bara i enskilda 

projekt, utan kan även ge en översikt på samhällsutvecklingen i stort. 

Tillgång till tillförlitlig data är viktig inte bara i samhällsbyggnadsprocessen 

för att ta fram planer utifrån och samverka kring, utan även för forskning 

och innovationer inom området. Med en gemensam infrastruktur kan olika 

aktörer få tillgång till de strategiska verktyg, beslutsstöd och statistik som 

utredningen visar på att det finns ett behov av. 

 

Fastighetsdata har av regeringen pekats ut som grunddata och tillhör en 

eftersökt typ av information inom den offentliga förvaltningen. 

Sammanlänkad och delad geografiskt och fastighetsrelaterad information 
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kräver dock förvaltningsgemensamma standarder kring hur strukturering, 

lagring och utbyte av information ska gå till. På detta område pågår flera 

regeringsuppdrag och samverkansprojekt mellan olika myndigheter. 

Exempel på detta är etableringen av en förvaltningsgemensam digital 

infrastruktur för informationsutbyte samt etableringen av ett nationellt 

ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Boverket har även 

ett regeringsuppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Riksarkivet hade därför gärna sett en utredning av hur förslagen i 

betänkandet hänger samman med flera av de satsningar som pågår på 

digitaliseringsområdet, på vilket sätt dessa kan bidra till att följa upp 

effekterna av de föreslagna förändringarna och bidra till att underlätta 

samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko. Ärendet 

har handlagts av Erik Alm, föredragande. Med i ärendets slutliga beredning 

har avdelningschef Peter Sivervall deltagit.  
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