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Sammanfattning

Migrationsverket instämmer till stor del att valfrihetssystem enligt lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att
regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post. Myndigheten har
däremot identifierat frågetecken som kan komma att påverka den egna
verksamheten. Migrationsverket vill betona att det inte finns något i
promemorian som direkt pekar på att personer som inte är folkbokförda står
utanför förslaget. Personer som inte är folkbokförda är en del av
Migrationsverkets verksamhet och de måste kunna autentisera sig och
använda de e-tjänster som Migrationsverket tillhandahåller.
Gällande identifieringslösningar och icke folkbokförda i Sverige

I kap 2 sid 14. ”Utredningen föreslår därutöver bl.a. att en myndighet ska
tillhandahålla valfrihetssystem för elektronisk identifiering och att alla
statliga myndigheter, kommuner och regioner med e-tjänster som kräver
elektronisk identifiering ska vara skyldiga att ansluta sig till sådana
valfrihetssystem.”
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Migrationsverket ställer sig positiva till denna ändring men det framgår inte
huruvida Migrationsverket kan fortsätta använda identifieringslösningar
som inte är del av valfrihetssystemet. Migrationsverkets ställer sig därför
frågande till om de e-tjänster som myndigheten tillhandahåller sökande
genom förslaget begränsas till att endast tillhandahålla identifiering via
valfrihetssystemet eller om det fortsättningsvis blir tillåtet att till exempel
tillhandahålla en egen identifieringstjänst som komplement till valfrihetssystemets tjänster. Problematiken för Migrationsverket är att sökanden
använder användarnamn och lösenord för att få tillgång till de e-tjänster
myndigheten tillhandahåller då sökanden inte är svenska medborgare och
inte har en digital legitimation.
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Migrationsverket önskar därför ett förtydligande i om verksamheten kan
fortsätta tillhandahålla egna identifieringslösningar utanför valfrihetssystemet där det finns ett befogat behov att frångå valfrihetssystemet. Om
det exempelvis krävs svensk folkbokföring så kommer Migrationsverket
inte kunna använda valfrihetssystemet fullt ut.
Detta remissvar har beslutats av generaldirektören efter föredragning av
Albin Bernholtz, IT-säkerhetsexpert vid digitaliserings- och utvecklingsavdelningen. I handläggningen av remissvaret har även sektionschef Daniel
Melin och digitaliserings- och utvecklingschef Marcus Toremar deltagit.
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