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Kulturrådets yttrande över "reboot - omstart för den digitala
förvaltningen" (SOU 2017:114)

Kulturrådet har getts tillfälle att yttra sig om slutbetänkande! av utredningen om
effektiv styrning av nationella digitala tjänster.

Kulturrådet redovisar nedan sina synpunkter. Myndigheten tar inte ställning till
övriga bedömningar och förslag som läggs fram i betänkandet.

Kulturrådets utgångspunkter
Kulturrådet är en iorvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och arbetar
utifrån de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten verkar för kulturens
utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och
genom andra främjande åtgärder. Kulturrådet ska verka för konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom: teater, dans, musik och annan scenkonst,
litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form samt museer
och utställningar, regional kulturverksamhet, judiska, romska, samiska folkets,
sverigefinska och tomedalska minoriteternas kulturaktörer och andra kulturella
ändamål,

Kulturrådets generella synpunkter på betänkandet
Kulturrådet har utifrån de aspekter som vi har att beakta i huvudsak inget att invända
mot förslagen i betänkandet.

Kulturrådet vill angående förslaget till lag om infrastruktur för digital post
lämna följande synpunkter

Vi vill understryka vikten av flexibilitet for formerna för införandet då myndigheters
behov och förutsättningar skiljer sig år. Vi har idag digital kommunikation med våra
sökanden som främst är organisationer. Kommunikationen används i stor
utsträckning vid handläggningen av ärenden och våra digitala lösningar utvecklas
fortlöpande. Det är viktigt att en ny enhetlig lösning för digital post inte innebär en
försämring av nuvarande system. I dagsläget finns begränsningar i tjänsten Mina
meddelanden. Det finns inte möjlighet för mottagaren att direkt svara på
meddelanden och därigenom bekräfta mottagande eller komma i kontakt med
avsändaren.

Med hänsyn till detta förefaller en anslutning till Mina meddelanden inte medföra
någon förbättring. En anslutning till tjänsten i dess nuvarande utformning skulle
behöva kompletteras med kommunikation i annan kanal och parallella digitala
kanaler som fungerar på olika sätt är inte ändamålsenligt. Kulturrådet kan därför inte
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förorda att myndigheten ansluts till Mina meddelanden om inte den tjänsten
utvecklas eller att det tas fram alternativa tillvägagångssätt.

Kulturrådet vill angående förslaget till förordningen med mål för de statliga
myndigheternas digitaliseringsarbete lämna följande synpunkt

Vi är positiva till målformuleringar kring myndigheters arbete med digitalisering. Vi
anser dock att förhållandet kan blir tydligare i relation till 3 kap. l § förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag och kommande väntade förändringar i denna
förordning.

Vi vill också knyta an till den konstnärspolitiska utredningen Konstnär - oavsett
villkor (SOU 2018:23) som lagt förslag att regeringen tar fram en samlad strategi för
digitaliseringen av den offentligt finansierade kulturen. Tillsammans skulle dessa två
insatser ge en stark grund för utvecklingen av vårt verksamhetsområde och det
digitaliseringsarbete som initieras av myndigheterna.

Kulturrådet vill angående förslaget till förordningen om (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte lämna följande synpunkt

Vi är positiva till samverkan utöver myndigheters respektive verksamhetsområde
men vi anser att förordningen tydligare kan beskriva vilken samverkan som avses.

Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell efter
föredragning av projektledare Eva Ottosson. I beredningen av ärendet har även
verksamhetsstrateg Signe Vestin och jurist Greta von Rosen Stövind samt enhetschef
Stefan Johansson deltagit.
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