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Yttrande avseende En förvaltning som håller ihop  
(SOU 2015:66) 
(N2015/5090/EF) 

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av betänkandet 
gällande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) och har utifrån myndighetens 
perspektiv inget att erinra mot E-delegationens slutbetänkande.  
 
TLV ser positivt på de områden som lyfts fram i betänkandet och speciellt 
utgångspunkten att myndigheternas samlade informationsmängder ska ses som en 
myndighetsgemensam resurs. 
 
TLV önskar understryka vikten av att juridik och teknik följs åt i ambitionerna med 
gemensam e-förvaltningsutveckling där balans råder mellan rättssäkerhet, effektiv 
statlig verksamhet, informationssäkerhet och integritetsskydd för enskilda. Detta är 
en nödvändig förutsättning för att myndigheternas samlade informationsmängder 
ska kunna bli den myndighetsgemensamma resurs så som föreslås i betänkandet. 
 
Exempelvis behövs en ändamålsenlig sekretessreglering för att inte försvåra arbetet 
för TLV vid utredningar och den myndighetssamverkan TLV är ålagd att ha. Om det 
ska vara möjligt för TLV att samverka på det effektiva sätt som teknik möjliggör och 
samtidigt nå balans mellan effektivitet och sekretesskydd är det viktigt att 
sekretesslagstiftningen hänger med i utvecklingen. 
 
En reflektion från TLV är att uppmärksamma om finansieringsmodellen kan medföra 
risk för oproportionerlig förskjutning av arbetsbelastning och kostnader från en 
myndighet till en annan i samband med utlämnande av allmänna handlingar. 
Exempelvis i det fall där en viss myndighet är ålagd att ta ut avgift för allmänna 
handlingar som även vidarebefordrats till annan myndighet med anledning av 
uppgiftsskyldighet. 
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TLV ser fram emot fortsatt utvecklingsarbete för förvaltningsgemensamma lösningar 
för effektiv och rättssäker myndighetssamverkan digitalt. Vidare är TLV intresserad 
av hur arbetet kommer att fortsätta i satsningen på e-förvaltning för vägledning och 
myndighetsstyrning. 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. 
Föredragande har varit jurist Lina Nilsson Böndergård. I den slutliga handläggningen 
har utredaren Eva Ridley, senior ekonomen Pontus Johansson, juristen Anna Mård, 
chefsjuristen Leif Lundquist, enhetscheferna Gun-Britt Lundin och Heléne Lindblad 
Jonsson samt avdelningschefen Christin Andersson deltagit. 
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