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elektronisk identifiering och för digital post (PM
I2020/03269)
Det kan konstateras att det finns stora behov att standardiserade lösningar för att nå en
effektiv och ökad digitalisering i det offentliga samhället. Det är positivt att en fri
konkurrens möjliggörs genom det auktorisationssystem som föreslås i promemorian. Med
föreslaget auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digitala brevlådor finns
goda möjligheter för leverantörer att driva nödvändig utveckling inom området.
Nacka kommun ställer sig bakom förslagen i promemorian under förutsättning att
kommuner frivilligt får nyttja egna lösningar även framgent. Ett krav på att kommuner och
regioner måste nyttja auktorisationssystem skulle inskränka det kommunala självstyret, då
rätten att välja former för upphandling och avtalstecknande med leverantörer på elegitimationsområdet skulle begränsas. Förutom frivilligheten, behöver det föreslagna
auktorisationssystemet, även ställa nödvändiga krav på funktionalitet. Kommunens
nuvarande lösning erbjuder möjlighet för privata utförare samt personer utan svenskt
personnummer att ansluta sig, till exempel icke-svenska EU-medborgare (enligt eIDASförordningen). Dessa funktioner måste auktorisationssystemet kunna tillhandahålla om
kommunen ska kunna ansluta sig. Det är även av stor vikt att den förvaltningskostnad som
DIGG föreslås ta ut för tjänsten inte hämmar digitaliseringen eller blir avsevärt mycket
högre än kommunens befintliga lösning med egen upphandlad leverantör.
Vad gäller promemorians förslag om ett auktorisationssystem även för digitala brevlådor så
är detta positivt. Det är mer effektivt om DIGG blir tillhandahållande myndighet istället för
att varje kommun ska upphandla anslutning till digitala brevlådor. Med
auktorisationssystemet får brevlådeoperatörerna ersättning för sina kostnader vilket är
rimligt. Det är angeläget, även vad gäller detta förslag, att betona att det är av stor vikt att
eventuell ersättning hamnar på en sådan nivå att kostnadsfördelarna med digitala utskick
inte försvinner.
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Slutligen kan noteras att det underlättat om utredningen på ett mer enkelt och pedagogiskt
sätt beskrev nuläge och konsekvenserna med anledning av förslagen. Promemorian har
beröring på den digitala utvecklingen inom de offentliga samhället och då är det önskvärt att
remissinstanserna får ett underlag som är genomtänkt ur läsarens perspektiv.
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