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Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala
innovationshubbar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna stöd till de regionala
digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala
innovationshubbar, enligt vad som anges under rubriken Närmare om
uppdraget.
För uppdragets genomförande får Tillväxtverket använda högst 2 000 000
kronor år 2021. För åren 2022–2025 får Tillväxtverket för uppdragets
genomförande använda högst 2 000 000 kronor per år, under förutsättning
att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.
Regeringen uppdrar vidare åt Tillväxtverket att efter rekvisition från
regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 1 000 000 kronor per aktör
under 2021 för att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator. För åren 2022–2025 ska Tillväxtverket efter rekvisition från
regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 1 000 000 kronor per aktör
och år för att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator, under förutsättning att riksdagen fattar
nödvändiga beslut för respektive år.
För uppdraget i dess bägge delar ska Tillväxtverket för 2021 och sedan varje
år fram till och med 2025 rekvirera totalt högst 23 000 000 kronor från
Kammarkollegiet.
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Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer
uppförda anslaget 2:4, Informationsteknik och telekommunikation,
anslagsposten 4, Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition.
Medlen betalas ut engångsvis per år under åren 2021–2025 efter rekvisition
som ska ges in till Kammarkollegiet senast den 1 december respektive år.
Medel som inte har använts för respektive år ska senast den 15 mars under
nästkommande år återbetalas till Kammarkollegiet. Eventuell återbetalning
ska ske enligt anvisningar från Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Tillväxtverket ska senast den 26 mars respektive år 2021–2025 lämna en
redovisning avseende de regionala digitaliseringskoordinatorernas
verksamhet samt avseende arbetet med de digitala innovationshubbarna till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Redovisningen ska innehålla
uppföljning och analys av hur verksamheten bedrivits inklusive identifierade
behov och utmaningar, samt vilka resultat och effekter av arbetet som
kunnat påvisas. I genomförandet av denna del av uppdraget ska
Tillväxtverket inhämta synpunkter från Myndigheten för digital förvaltning.
Närmare om uppdraget

Uppdraget att lämna stöd till digitaliseringskoordinatorerna innebär att
Tillväxtverket ska
- ansvara för att ett nätverk för de regionala digitaliseringskoordinatorerna
finns,
- ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och fungera som nationell
kontaktpunkt för de regionala digitaliseringskoordinatorerna,
- ansvara för kompetensutveckling i form av t.ex. utbildningsinsatser
riktade till de regionala digitaliseringskoordinatorerna,
- ge de regionala digitaliseringskoordinatorerna vägledning i deras arbete,
bl.a. genom att tillhandahålla och uppdatera relevant
informationsmaterial, samt
- ta fram anvisningar för hur de regionala digitaliseringskoordinatorerna
ska redovisa den verksamhet som bedrivs.
Uppdraget att samordna och koordinera digitala innovationshubbar innebär
att Tillväxtverket ska
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- säkerställa nationell koordinering och samordning av digitala
innovationshubbar och svenska europeiska digitala innovationshubbar
(EDIH), samt
- fungera som ett processtöd på en övergripande nivå, stimulera nya
nätverk och kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt möjlig nationell- och
EU-finansiering för digitala innovationshubbar och svenska EDIH.
Tillväxtverket ska ha regelbunden kontakt och dialog med relevanta
organisationer och myndigheter, såsom Myndigheten för digital förvaltning,
Verket för innovationssystem, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, universitet
och högskolor samt näringslivsorganisationer.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen har denna dag fattat beslut om att erbjuda regionerna och
Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator under perioden 2021–2025. För att stödja, hålla
ihop och följa upp de regionala digitaliseringskoordinatorernas arbete finns
det behov av en stödjande funktion. Tillväxtverket har enligt förordningen
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket bl.a. till uppgift att i alla delar
av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt.
Enligt instruktionen ska Tillväxtverket också genomföra insatser som
främjar ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla
och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan
olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Mot bakgrund
härav anser regeringen det särskilt lämpligt att Tillväxtverket får i uppdrag att
både vara ett stöd för de regionala digitaliseringskoordinatorerna och
säkerställa nationell koordinering och samordning av digitala innovationshubbar. Tillväxtverket har också uppdrag 2019–2022 att stödja arbetet med
regeringens strategiska samverkansprogram näringslivets digitala
strukturomvandling.
Regeringen presenterade i maj 2017 sin strategi För ett hållbart digitaliserat
Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643) för hur
digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige. Visionen är
ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

3 (5)

På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

Rebecka Lönnroth
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