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Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en
gemensam digital ingång

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i
bilagan att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt
verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de
hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet
och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om
inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen
om en gemensam digital ingång) fram till och med 31 december 2021.
Uppdraget syftar till att inrätta organisatoriska processer som ska bidra till att
uppnå EU-förordningens syfte och hanteras inom befintliga utgiftsramar.
Varje behörig myndighet ansvarar, utifrån sitt respektive
verksamhetsområde, för att ge tillgång till information enligt bilaga I till
förordningen om en gemensam digital ingång, information om förfaranden
online och offline inklusive sådana förfaranden som omfattas av bilaga II till
förordningen, samt information om och tillgång till sådana hjälp- och
problemlösningstjänster som omfattas av bilaga III till förordningen. Övriga
uppgifter såsom exempelvis insamling av statistik och återkoppling från
användarna som varje behörig myndighet ansvarar för framgår av
förordningen om en gemensam digital ingång eller av EU-rättsakter som har
beslutats med stöd av förordningen (se kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2020/1121 av den 29 juli 2020 om insamling
och delning av användarstatistik och återkoppling om tjänsterna i den
gemensamma digitala ingången i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1724).
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Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till
Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna
fullgöra sina uppgifter som s.k. nationell samordnare enligt förordningen om
en gemensam digital ingång. Respektive behörig myndighet ansvarar för att
informationen är korrekt och uppdaterad.
Bakgrund

Förordningen om en gemensam digital ingång syftar till att på ett samlat sätt
tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster för privatpersoner och företag i samband med att de utövar rätten
till fri rörlighet inom EU:s inre marknad. Genom att ge gränsöverskridande
digital tillgång till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster ska den administrativa bördan minska för privatpersoner och
företag.
En behörig myndighet är en statlig eller kommunal myndighet eller ett annat
organ, som till någon del har ett specifikt ansvar för den information, de
förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som är förtecknade
i bilagorna I−III i förordningen. En definition av behörig myndighet finns i
artikel 3.4 i förordningen.
Förordningen om en gemensam digital ingång ska börja tillämpas stegvis.
Den 12 december 2020 ska ingången lanseras och vid samma tidpunkt ska
statliga myndigheter ge tillgång till länkar till nationella webbsidor som
innehåller den information och de hjälp- och problemlösningstjänster som
omfattas av förordningen.
Skälen för regeringens beslut

De behöriga myndigheterna är centrala aktörer för att uppfylla syftet med
förordningen om en gemensam digital ingång. För att förordningen ska
kunna efterlevas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt behöver det
tydliggöras vilka statliga myndigheter som är behöriga myndigheter enligt
förordningen.
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På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Elin Hultkvist

Kopia till
Statsrådsberedning/SAM och EURÄTT K
Justitiedepartementet/PO, SIM, SSK och Å
Utrikesdepartementet/EI, KULT, IM och PG
Socialdepartementet/HSP, LAS, STAB och MYSL
Finansdepartementet/BA, FPM, ESA, KO, OU, SFÖ, BB, SPN och S3
Utbildningsdepartementet/F, GV, S och UH
Miljödepartementet/SM och V
Näringsdepartementet/DL, JL, BI, EIN, SMF och MK
Kulturdepartementet/MD
Arbetsmarknadsdepartementet/PE, SB, ARM och MRB
Infrastrukturdepartementet/HIE, STM och US
de myndigheter som anges i bilagan
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Bilaga till beslut II 2 vid regeringssammanträde den 10 december 2020, I2020/03233
Arbetsmiljöverket
Bolagsverket
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konsumentverket
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Patentombudsnämnden
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
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Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svenska institutet
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
Valmyndigheten

2 (2)

