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Uppdrag att redovisa strategi, mål, kostnader och nyttor 

kopplade till it-utveckling och digitalisering   

Regeringens beslut  

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att vidta 

följande åtgärder:   

− beskriva myndighetens it- och digitaliseringsstrategi inklusive 

övergripande strategiska målsättningar för myndighetens 

digitaliseringsarbete, 

− beskriva i sammanhanget relevanta vägval och delmål inom 

Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 

2021–2027,   

− genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt stor 

relevans för den fortsatta utvecklingen. Införandet av 

arealövervakningssystemet AMS bör exempelvis belysas. 

Jordbruksverket ska för dessa scenarier redovisa kostnader, 

alternativkostnader samt nyttor ur ett kund- respektive 

myndighetsperspektiv. Vad gäller myndighetsperspektivet ska 

handläggning, kontroll, it-förvaltning samt it-utveckling för såväl 

Jordbruksverket som andra berörda myndigheter ingå. Denna del av 

uppdraget ska utföras i samarbete med länsstyrelserna, och 

− särskilt redovisa större planerade utvecklingsprojekt för perioden  

2021–2023 med koppling till EU-fonderna.  

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 

15 oktober 2021.  
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Skälen för regeringens beslut  

Digitalisering av offentlig förvaltning styrs av det av riksdagen beslutade 

målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker 

och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som 

därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 

2009/10:175). Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska vidare 

bidra till en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som 

stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i 

verksamheten (prop. 2020/21:1 utgiftsområde 22). 

Digitala verktyg är vidare en viktig förutsättning för genomförandet av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och för förvaltningen av det operativa 

programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden. Enligt förordningen 

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen 

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare ska det på Jordbruksverket 

finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd 

inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. På motsvarande sätt ska det på 

Jordbruksverket enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen finnas it-system för elektronisk hantering av ärenden om stöd 

inom ramen för Europieska havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket 

hanterar genom dessa it-stödsystem årligen stora belopp. Felaktigheter i 

utbetalningar och kontroller riskerar att leda till finansiella korrigeringar från 

EU-kommissionen. Bristande it-system innebär därtill utmaningar för 

länsstyrelsernas handläggning samt ökad administrativ börda för den 

enskilda stödmottagaren. EU-regelverket ställer omfattande krav på 

Jordbruksverkets it-system och de EU-initierade reformerna påverkar och 

förändrar dessa krav. 

Erfarenheterna från genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken 

2014–2020 visar att Jordbruksverket har utmaningar gällande it-utveckling 

och förvaltning av EU-stöden. Med koppling till vissa av bristerna beslutade 

regeringen den 24 september 2020 att sätta Jordbruksverkets godkännande 

som utbetalande organ för utgifter från europeiska garantifonden för 

jordbruket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 

prövning (N2020/02295). 

Ekonomistyrningsverket har i rapporten En översyn av Jordbruksverkets 

förvaltningsanslag och hantering av EU-stöd (Rapport 2021:11) konstaterat 

att behoven av it-utveckling på Jordbruksverket riskerar att ta en allt större 
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del av förvaltningsanslaget i anspråk. Jordbruksverket anger i 

budgetunderlaget för 2021 att regeringens beräkningar av anslagsmedel för 

åren 2023 och 2024 inte är tillräckliga för att klara verksamheten. Regeringen 

bedömer att det är av stor vikt att verka för en utveckling som på sikt leder 

till lägre administrationskostnader för hanteringen av stöd från EU-

fonderna.  

På regeringens vägnar 

  

Ibrahim Baylan  

 Ylva Jonzon  
 

 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM  

Finansdepartementet/BA och SFÖ  

Ekonomistyrningsverket 

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län   

Sametinget 

Skogsstyrelsen  

Tillväxtverket  

 


