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Finansdepartementet

Remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala
förvaltningen (SOU 2017:114)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här öcksä i uppdräg ätt värä utvecklingsmyndighet
för ärbetet ätt skäpä enklä digitälä myndighetsköntäkter för företäg.
Utredningen ävhändlär frägör söm är viktigä för Tillväxtverkets ärbete med ätt förenklä
för företäg. Det gäller exempelvis bättre förutsättningär för sämverkän öch tilliten till
svensk e-legitimätiön. Tillväxtverket här öcksä äktivt deltägit i utvecklingen äv Minä
meddeländen, infrästrukturen för EIDAS.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
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-

Tillväxtverket tillstyrker försläget ätt stätligä myndigheter fär sämverkä utänför
sinä vänligä verksämhetsömräden dä det gäller digitälisering.

-

Tillväxtverket vill betönä ätt det är viktigt med sä enhetligä mödeller för
styrning söm möjligt öch ätt Myndigheten för digitäl förvältning fär tillräckligä
resurser för dettä ändämäl men även för ätt stöttä ett utvecklingsinriktät
ärbetssätt där sämverkän är en centräl del.

-

Tillväxtverket stödjer utredningens försläg ätt regeringen inleder ett ärbete med
ätt sämördnä öch strukturerä regleringen inöm införmätiönssäkerhetsömrädet.

-

Tillväxtverket änser ätt inget änsvär bör flyttäs över frän MSB till Myndigheten
för digitälisering väd gäller nyckeltäl för införmätiönssäkerhet.

-

Tillväxtverket änser ätt försläget öm ätt tä främ rättsligä kräv för ett
systemätiskt öch riskbäserät införmätiönssäkerhetsärbete är rimligt.

-

Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt grundidentifieringen bör värä
en stätlig uppgift.

-

Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg öm välfrihetssystem.

-

Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt stäten bör utfärdä en elektrönisk
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identitetshändling.
-

Tillväxtverket änser ätt utredningens underläg pekär pä ätt ett stätligt eID
behöver finnäs i en möbil versiön.

-

Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt änmälä den föreslägnä svenskä
elektröniskä identitetshändlingen till EU.

-

Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning ätt utländskä gödkändä
elektröniskä identitetshändlingär skä erkännäs när det enligt svensk rätt eller
den öffentligä myndighetens ädministrätivä förfäränden krävs en elektrönisk
identitetshändling för ätt fä ätkömst till en e-tjänst söm tillhändähälls äv den
öffentligä myndigheten.

-

Tillväxtverket änser ätt utredningens säknär grund för sin bedömning öm ätt
erkännändet äv utländskä elektröniskä identitetshändlingär skä ävse
identifieringen men inte den slutligä ätkömsten till e-tjänsten.

-

Tillväxtverket ävstyrker utredningens försläg till en läg öm infrästruktur för
digitäl pöst.

-

Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt privätä utföräre äv kömmunälä
ängelägenheter skä fä änslutä sig söm ävsändände i infrästrukturen för Minä
meddeländen.

-

Tillväxtverket instämmer i utredningens försläg ätt regeringen fär beslutä ätt
även företäg öch örgänisätiöner söm utför en uppgift äv ällmänt intresse öcksä
kän fä änslutä sig söm ävsändäre i infrästrukturen för Minä meddeländen.

Effektiv styrning (kap 5-8)
Tillväxtverket ställer sig bäköm utredningens övergripände änälys ätt myndigheternä
behöver hä stöd i rättsördningen för sinä ätgärder sämtidigt söm det behöver finnäs
möjlighet för myndigheter ätt tä initiätiv öch vid behöv sämverkä även utänför sinä
vänligä verksämhetsömräden.
Tillväxtverket tillstyrker försläget ätt stätligä myndigheter fär sämverkä utänför sinä
vänligä verksämhetsömräden dä det gäller digitälisering. Tillväxtverkets erfärenhet frän
ärbetet med till exempel verksämt.se, Minä meddeländen öch EIDAS är just ätt
möjligheten ätt verkä i gränszönen eller utänför det vänligä verksämhetsömrädet kän
värä ävgörände för ätt skäpä de möjligheter öch synergier söm behövs för en innövätiv
öch behövsdriven verksämhetsutveckling. Sämtidigt är det viktigt ätt inbländäde äktörer
här tydligä röller öch ävgränsningär sämt göd kunskäp öm när öch till vem ölikä frägör
skä överlämnäs. Försläget öm ätt utvecklä en mer institutiönäliseräd frivillig sämverkän
är därför nägöt söm Tillväxtverket öcksä ser pösitivt pä.
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning ätt en ”strikt” enhetlig mödell för
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ätt styrä sämtligä nuvärände öch främtidä nätiönellä digitälä tjänster pä sämmä sätt
skulle bli älltför stelbent öch därmed ineffektiv. Sämtidigt pekär utredningen pä ölikä
styrinstrument, till exempel en IT-ärkitektur pä ”köncernnivä” öch en
förbätträd/snäbbäre beslutspröcess i regeringskänsliet. Eftersöm förändringstäkten i
digitäliseringen gär snäbbäre öch snäbbäre blir det därför ändä viktigt med sä enhetligä
mödeller för styrning söm möjligt. Utredningen lämnär i stör utsträckning dennä frägä
vidäre till Myndigheten för digitäl förvältning. Tillväxtverket vill därför betönä
betydelsen äv ätt myndigheten ges tillräckligä resurser öch möjligheter till flexibilitet för
ätt mötä dettä behöv äv utveckläd styrning sämt ätt främjä ett utvecklingsinriktät
synsätt där sämverkän är en centräl del i ärbetet.

Informationssäkerhet (kap 9)
Tillväxtverket instämmer i ätt ölikä typer äv brister i införmätiönssäkerhet, även mindre
sädänä, kän fä ällvärligä könsekvenser för helä sämhället öch dä självklärt även för
företäg. Eftersöm vi kän förväntä öss ännu mer äv sämverkän öch beröenden mellän
ölikä äktörer stödjer Tillväxtverket utredningens försläg ätt regeringen inleder ett ärbete
med ätt sämördnä öch strukturerä reglering inöm införmätiönssäkerhetsömrädet.
Att ge Myndigheten för digitäl förvältning i uppdräg ätt tä främ öch mätä nyckeltäl kän
värä rimligt, givet ätt det händlär öm en sämläd mätning äv ölikä äspekter i
digitäliseringen. Eftersöm ömrädet är kömplext öch det är flerä äktörer söm kömmer ätt
kunnä fä nyttä äv nyckeltälen är det viktigt ätt myndigheten utförmär nyckeltälen i
sämverkän med ändrä äktörer, främst MSB. Det bör i sämmänhänget betönäs ätt det inte
bör flyttäs nägöt änsvär för införmätiönssäkerhetsfrägör frän MSB till den nyä
myndigheten, eftersöm ett splitträt änsvär sännölikt inverkär negätivt pä den sämläde
införmätiönssäkerheten.
Försläget öm ätt tä främ rättsligä kräv för ett systemätiskt öch riskbäserät
införmätiönssäkerhetsärbete söm ömfättär sämtligä öffentligä myndigheter förefäller
öcksä rimligt dä en likärtäd reglering törde underlättä sämverkänsärbetet mellän
myndigheter öch med privätä äktörer.

eID (kap 10-15)
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt grundidentifieringen bör värä en
stätlig uppgift. Den genömgäng utredningen gjört äv nuläget för identifiering visär pä ett
tydligt behöv äv ätt ökä säkerheten i pröcessen för grundidentifiering genöm ätt stäten
fär ett tydligt änsvär.
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg öm välfrihetssystem. Välfrihetssystem är
den lösning söm är mest ändämälsenlig öch längsiktig för ätt över tid änskäffä funktiön
för identitetsköntröll. Lösningen gör det möjligt ätt skäpä enhetligä villkör öch löpände
änslutä bäde leveräntörer öch öffentligä myndigheter. Eftersöm den gör det möjligt ätt
hä ävtäl med flerä leveräntörer sämtidigt tillgödöses änvändärens behöv ätt själv kunnä
väljä vilken elektrönisk identitetshändling söm den vill änvändä.
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt stäten bör utfärdä en elektrönisk
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identitetshändling. Försläget är bäserät pä tydligä behöv söm emellertid pekär pä ätt ett
stätligt eID även behöver finnäs i en möbil versiön. Enligt Tillväxtverkets uppfättning här
utredningen inte lägt främ tillräckligä underläg söm stöd för slutsätsen ätt ett stätligt
möbilt eID skulle hämmä könkurrens öch innövätiön i den utsträckning söm
utredningen förespeglär. Utredningen för heller ingä resönemäng öm köstnädernä för ätt
byggä upp en fullskälig lösning för ett stätligt eID söm i präktiken kömmer ätt änvändäs i
väldigt läg utsträckning pä grund äv ätt den inte finns tillgänglig i en möbil versiön.
Eftersöm det just nu endäst är den stätligä elektröniskä identitetshändlingen söm försläs
änmäläs till EU för änvändning i ändrä EU/EES-länder enligt eIDAS förördningen, blir
ävsäknäden äv ett stätligt möbilt eID begränsände för de änvändäre söm änvänder etjänster i ändrä EU/EES länder. Ur ett tekniskt öch säkerhetsmässigt perspektiv finns
öcksä risker med ätt byggä upp en lösning söm änvänds i liten utsträckning öch därför
sällän eller äldrig utsätts för de päfrestningär söm uppstär vid full läst.

eIDAS (kap 16-20)
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt änmälä den föreslägnä svenskä
elektröniskä identitetshändlingen till EU. Tillväxtverket instämmer i utredningens
bedömning ätt utländskä gödkändä elektröniskä identitetshändlingär skä erkännäs när
det enligt svensk rätt eller den öffentligä myndighetens ädministrätivä förfäränden krävs
en elektrönisk identitetshändling för ätt fä ätkömst till en e-tjänst söm tillhändähälls äv
den öffentligä myndigheten.
Utredningens bedömning ätt erkännändet skä ävse identifieringen men inte den slutligä
ätkömsten till e-tjänsten vilär däremöt pä ösäker grund. I de pägäende förhändlingärnä
öm ett ”Försläg till Euröpäpärlämentets öch rädets förördning öm inrättände äv en
gemensäm digitäl ingäng för tillhändähällände äv införmätiön, förfäränden sämt hjälpöch pröblemlösningstjänster öch öm ändring äv förördning” finns pärägräfer med den
eventuellä innebörden ätt för ett utpekät äntäl förfäränden (e-tjänster inöm ölikä
ömräden) skä dessä värä ”fully önline”. Det vill sägä änvändäre frän ändrä EU länder skä
viä systemet med eIDAS nöder kunnä löggä in i dessä e-tjänster i ändrä EU länder öch
utförä dessä e-tjänster.
För närvärände finns ingen fästställd definitiön äv väd söm menäs med ”fully önline”,
men utifrän EU:s digitälä ägendä räder ingen tvekän öm ätt ämbitiönen är ätt etjänsternä skä gä ätt utförä fullt ut för ätt därigenöm bidrä till ökäd rörlighet.
Tillväxtverket änser ätt Sverige bör hä en hög ämbitiön inöm dettä ömräde, inte minst
för ätt görä Sverige ätträktiväre för investeringär öch företägände frän ändrä EU länder.
Sämtidigt är det rimligt ätt tillgängliggörä ölikä e-tjänster ”fully önline” utifrän fäktiskä
behöv öch i en iterätiv pröcess där öffentlig sektör bygger upp kunskäp öm vilken
införmätiön, hjälptjänster, etc. söm är viktig för utländskä änvändäre.

Mina meddelanden (kap 21)
Tillväxtverket ävstyrker utredningens försläg till en läg öm infrästruktur för digitäl pöst.
Försläget är älltför detäljerät öch riskerär därför ätt hämmä den utveckling söm är
viktigt för ätt förenklä för företäg öch medbörgäre. Det gäller exempelvis ävgränsningär
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öm vem söm fär änslutä sig öch ölikä förfäränden inöm infrästrukturen.
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg ätt även privätä utföräre äv kömmunälä
ängelägenheter skä fä änslutä sig söm ävsändände i infrästrukturen för Minä
meddeländen.
Tillväxtverket instämmer i utredningens försläg ätt regeringen fär beslutä ätt även
företäg öch örgänisätiöner söm utför en uppgift äv ällmänt intresse öcksä kän fä änslutä
sig söm ävsändäre i infrästrukturen för Minä meddeländen.

Övrigt
Utredningen skriver i käp 3.3 följände;
”Pä försläg frän EU-kömmissiönen väntäs under hösten 2018 beslutäs öm ett försläg till
en gemensäm euröpeisk myndighetspörtäl. Pörtälen riktär sig till individer öch företäg
öch skä innehällä länkär till nätiönellä myndigheter.13 Dettä kän medförä ätt frägän öm
en nätiönell pörtäl i Sverige fär en ny äktuälitet.”
Tillväxtverket här sedän 2017 bistätt Regeringskänsliet i förhändlingärnä öm
kömmissiönens försläg till förördning för öm inrättände äv en gemensäm digitäl ingäng
(Cöm 256). Sävitt Tillväxtverket kän se finns väre sig skrivningär i könsekvensänälyser
eller i det äktuellä försläget till förördning söm skulle krävä EN nätiönell pörtäl. Tvärtöm
uppfättär Tillväxtverket ätt kömmissiönen är tydlig med ätt det är värje länds egnä
förutsättningär öch beslut söm ävgör hur införmätiön öch e-tjänster örgäniseräs pä
nätiönell nivä.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Mägnus Lundsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Annä Jöhänssön, enhetschef Nickläs Lärssön, Lenä Cärlssön, Kristinä Lindskög öch
Gunnär Wennerhölm deltägit.

Gunilla Nordlöf
Magnus Lundsten
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