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Regeringskansliet
Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Promemoria över Auktorisationssystem för elektronisk
identifiering och för digital post
Er beteckning: I2020/03269
Länsstyrelsen Västra Götaland yttrar sig över Infrastrukturdepartementets
promemoria Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland tillstyrker i stort promemorians förslag och
bedömningar

Generellt och övergripande
Med elektronisk identifiering avses i promemorian detsamma som i artikel 3.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på
den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.
Definitionen i EU:s förordning behandlar såväl elektronisk autentisering som
elektronisk underskrift. Promemorian nämner inte särskilt skillnaderna på dessa
olika begrepp och vilka olika tekniska utmaningar det innebär. Ett annat område
som inte behandlas av promemorian, och heller inte i EU:s förordning, och som
Länsstyrelsen Västra Götaland särskilt vill framhålla är hur autentisering av
behöriga företrädare för fysiska personer ska hanteras på ett effektivt och enhetligt
sätt.
I promemorian nämns att det i 2017 års ID-kortsutredning föreslås att det ska
införas en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå. Promemorian behandlar inte
denna fråga men Länsstyrelsen vill framhålla att det finns ett stort värde i att
tillhandahålla en sådan legitimation. Flera länder, bl.a. Estland, har redan på tidigt
2000-tal infört elektroniska legitimationer för hela befolkningen, vilket inneburit
stora ekonomiska vinster och enklare administration.

3 Det offentligas tillgång till digitala tjänster
Länsstyrelsen delar promemorians bedömning att det behövs mer
förvaltningsgemensamma digitala lösningar och att digitala tjänster ska, så långt
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det är möjligt, och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med medborgare, organisationer och företag. Det finns behov av att
stärka styrningen och samordningen genom att tydliggöra ansvarsfördelningen och
öka standardiseringen. Målsättningen för framtiden bör också vara att individer inte
ska behöva ha olika elektroniska identitetshandlingar beroende på vilken offentlig
myndighet de ska identifiera sig mot.
Länsstyrelsen vill framhålla värdet av att en statlig brevlåda även i fortsättningen
ska tillhandahållas inom ramen för infrastrukturen Mina meddelanden och att dess
praktiska hantering bibehålles. En person bör inte tvingas att göra ett val, då risk
föreligger att inget val görs och nyttjandegraden sjunker.

5 En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering och för digital post
Länsstyrelsen Västra Götaland tillstyrker förslaget till en ny lag om
auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital
post. Länsstyrelsen Västra Götaland saknar dock regler i förslaget till den nya
lagen för att kunna upphäva en auktorisation eller utfärda sanktioner om ansvarig
myndighet kan visa på att auktoriserad leverantörs leveranser och åtagande visar
sig ha stora brister.

7 Myndigheten för digital förvaltning utses till
tillhandahållande myndighet
Länsstyrelsen stödjer promemorians förslag att myndigheten för digital förvaltning
bör utses till tillhandahållande myndighet enligt lagen om auktorisationssystem i
fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post. Det finns ingen
anledning att frångå nuvarande ansvarsfördelning inom området.

8 Offentliga aktörer får använda tjänsterna i
auktorisationssystemet
Länsstyrelsen stödjer promemorians förslag att offentliga aktörer ska enligt avtal
med den tillhandahållande myndigheten få använda de tjänster för elektronisk
identifiering och för digital post som tillhandahålls inom auktorisationssystemen.
Det innebär bl.a. att privata utförare av offentligt finansierad verksamhet kan
omfattas av systemen. Ett av de viktigaste argumenten för detta är att stora delar av
den kommunala verksamheten utförs i privat regi.

14 Annonsering och ansökan
Länsstyrelsen vill framhålla att ett auktorisationssystem förutsätter att det hela
tiden finns uppdaterad information om detta för allmänheten. Det är därför särskilt
viktigt med promemorians förslag om att när den tillhandahållande myndigheten
inrättar eller förändrar ett auktorisationssystem ska myndigheten löpande
annonsera det på en webbplats. Behov av att använda andra informationskanaler
kan också finnas.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med Stabschef Robin
Nyberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också CIO Magnus
Peterson medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
i.esd.remisser@regeringskansliet.se

