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Uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och 

medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att, 

enligt vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, ansvara för en 

nationell samordningsfunktion för programmet för ett digitalt Europa för 

perioden 2022–2027.  

Vidare ger regeringen E-hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Tillväxtverket, Verket 

för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att 

delta i samordningsfunktionen. Därutöver ger regeringen Vinnova i uppdrag 

att hantera den nationella medfinansieringen till EU-programmet för 2022. 

För uppdraget får Digg under 2022 använda högst 2 000 000 kronor som ska 

redovisas mot det under utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 

2022 uppförda anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, 

anslagsposten 4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition.  

För uppdraget får Vinnova under 2022 använda högst 1 000 000 kronor för 

administration för att hantera medfinansiering som ska redovisas mot det 

under utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2022 uppförda 

anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 4 

Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition. 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition som ges in till 

Kammarkollegiet senast den 1 december 2022.  
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Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till 

Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023 på bankgiro 5052-5781. Vid 

samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till 

Kammarkollegiet.  

Redovisning, rekvisition och eventuell återbetalning av medel ska hänvisa till 

det diarienummer som detta beslut har.  

Digg ska senast den 1 mars respektive år 2023–2027 till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) redovisa hur myndigheternas arbete fortgår och 

det svenska deltagandet i programmet för ett digitalt Europa. Digg ska vidare 

senast den 31 mars 2028 lämna en slutredovisning av resultatet av 

myndigheternas arbete till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). 

Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning. 

Närmare om uppdraget 

Digg har enligt 7 § förordningen (2018:1486) med instruktion för 

Myndigheten för digital förvaltning till uppgift att vara nationellt 

kontaktorgan för programmet. Digg ska inom ramen för denna uppgift leda 

och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider. 

Digg ska vidare redovisa förslag på prioriteringar för det svenska deltagandet 

i programmet för perioden 2023–2027 och en plan för fortsatt hantering av 

medfinansieringsmedlen. Prioriteringarna för nästkommande år ska 

rapporteras in senast den 31 oktober årligen.  

Den nationella samordningsfunktionen för programmet för ett digitalt 

Europa enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/694 av 

den 29 april 2021 om inrättande av programmet för ett digitalt Europa och 

om upphävande av beslut (EU) 2015/2240 ska:  

− bistå Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i arbetet med att 

utforma svenska ståndpunkter i frågor som kommer att hanteras inom 

ramen för programmet,  

− sprida kunskap om programmet till relevanta aktörer,  

− mobilisera svenska aktörer i syfte att skapa konsortier samt bistå i 

ansökningsprocesser,  

− identifiera och verka för innehållsmässiga och ekonomiska synergier 

med andra relevanta program såsom Horisont Europa, Europeiska 
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regionala utvecklingsfonden och Fonden för ett sammanlänkat Europa, 

samt 

− strategiskt prioritera medel för nationell medfinansiering av programmet 

och lämna förslag på prioriteringar. 

De myndigheter som deltar i samordningsfunktionen ska, utöver att bidra 

inom sitt ansvarsområde till uppdraget, bistå Digg i att senast den 1 mars 

årligen återrapportera det svenska deltagandet i programmet. 

Satsningar inom ramen för programmet kräver i vissa fall nationell 

medfinansiering. Myndigheterna ska inom ramen för samordningsfunktionen 

etablera en process för hur medfinansiering för deltagande i programmet 

fördelas mellan myndigheterna utifrån programmets specifika mål. Arbetet 

med den nationella medfinansieringen ska utgå från programmets tillhörande 

arbetsprogram och utlysningsprocesser. Den myndighet som ansvarar för 

administration för att hantera medfinansieringen fattar slutgiltigt beslut om 

stöd till enskilda aktörer.  

Myndigheterna ska utgå från den form för samverkan som etablerats inom 

uppdraget att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt 

Europa (I2021/01008) samt dra nytta av erfarenheter från uppdraget att 

föreslå utformningen av ett strategiskt program för att möta och leda i den 

digitala strukturomvandlingen (N2021/00041). Myndigheterna ska föra 

dialog med andra berörda myndigheter och viktiga aktörer, skapa synergier 

med andra EU-instrument, initiativ och program. Myndigheterna ska i 

arbetet även beakta risker kopplade till totalförsvar, informationssäkerhet 

och skyddet av den personliga integriteten. 

Digg ska i sin expertroll även bistå Regeringskansliets representant i EU-

kommissionens programkommitté för programmet för ett digitalt Europa.  

I samordningsfunktionen ingår, utöver Digg, myndigheter med ansvar för 

frågor som relaterar till programmet. Dit hör E-hälsomyndigheten avseende 

myndighetens aktiva roll i EU-konsortiet X-eHealth och programmet 

Towards the European Health Data Space (TEHDAS), MSB som ansvarig 

myndighet för ett nationellt samordningscenter (NSC) kopplat till det 

europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och 

forskning (ECCC), Vinnova avseende AI, data och testbäddar, Tillväxtverket 

avseende europeiska innovationshubbar och spridning av digital kompetens 

till små och medelstora företag, se regeringens uppdrag till Tillväxtverket att 

lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna 
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och koordinera digitala innovationshubbar (I2021/00794), Vetenskapsrådet 

avseende HPC för att säkra det nationella behovet av HPC resurser och 

kompetens samt PTS avseende kopplingen till Fonden för ett sammanlänkat 

Europa. Myndigheterna har särskild kompetens inom ett eller flera av 

programmets specifika mål samt förmåga att nå centrala målgrupper.  

Till samordningsfunktionen kan kopplas en eller flera tematiska 

referensgrupper där för programmet relevanta myndigheter erbjuds att 

medverka.  

Vad gäller programmets specifika mål cybersäkerhet och förtroende kommer 

det huvudsakligen att vara ECCC som med stöd av NSC definierar, 

genomför och följer upp arbetsprogram och utlysningar inklusive tilldelade 

medel. I NSC ska MSB samverka med Vinnova och Digg. 

De medel som ska fördelas inom ramen för uppdragets genomförande 

tillhandahålls årligen i budgetpropositionen och ska ta hänsyn till EU-

kommissionens regler för medfinansiering i programmet.  

Skälen för regeringens beslut 

Inom ramen för EU-kommissionens fleråriga budgetram för 2021–2027 

antogs under våren 2021 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2021/694 av den 29 april 2021 om inrättande av programmet för ett digitalt 

Europa och om upphävande av beslut (EU) 2015/2240. 

Det aktuella programmet är nytt och syftar till att stödja den digitala 

omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och stimulera en digital 

transformation som europeiska medborgare och företag kan dra nytta av och 

även finansiera satsningar inom prioriterade områden så som EU:s gröna giv. 

Programmet ska fylla gapet mellan forskning och tillämpning av digitala 

teknologier, med fokus på att bygga upp EU:s strategiska förmåga, digitala 

kapacitet och underlätta en bred användning av digital teknik. 

Programmet är tänkt att komplettera och skapa synergier med andra 

instrument i EU:s fleråriga budget, i synnerhet med Horisont Europa, 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF).  

Programmet omfattar totalt 7,6 miljarder euro fördelade på fem specifika 

mål; (1) Högpresterande datorsystem (HPC), (2) Artificiell intelligens (AI), 
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data och moln, (3) Cybersäkerhet och förtroende (4) Avancerade digitala 

färdigheter och (5) Införande, bästa användning av digital kapacitet och 

interoperabilitet. Programmet utgörs av olika arbetsprogram som i regel 

gäller två eller tre år.  

Digg har enligt förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten 

för digital förvaltning till uppgift att vara nationellt kontaktorgan för EU:s 

ramprogram för ett digitalt Europa 2021–2027. Enligt instruktionen ska 

Digg även främja, analysera och årligen redovisa det svenska deltagandet i 

programmet och samordna det nationella informations- och 

rådgivningsarbetet om programmet.    

Omfattningen av programmet, såväl storleks- som innehållsmässigt samt det 

faktum att programmet spänner över flera myndigheters uppgifter och 

ansvarsområden gör att regeringen ser behov av en samordnad hantering av 

programmet. Kapacitet att utveckla respektive förmåga att använda digital 

teknik är viktiga förutsättningar för att möta flera av de av regeringen 

prioriterade samhällsutmaningarna. Den digitala strukturomvandlingen 

innebär möjligheter att utveckla välfärden, påskynda den gröna 

omställningen, utveckla förvaltningen samt även att stärka Sveriges säkerhet, 

konkurrenskraft och innovationsförmåga. Att berörda myndigheter 

prioriterar dessa frågor och aktivt bidrar i arbetet med programmet är därför 

viktigt för såväl Sverige som svenska aktörer. Regeringen ser att programmet 

även innebär positiva effekter i form av tillgång till finansiering, nätverk, ny 

kunskap och nya samarbeten. 

På regeringens vägnar 

  

Khashayar Farmanbar  

 Mikael Blomberg 
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