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Förvaltningsrätten tillstyrker utredningens förslag i sin helhet. Förvaltningsrätten
vill också lämna följande synpunkter.

Effektiv styrning
Långsiktiga gemensamma mål är nödvändiga för den offentliga förvaltningens
digitalisering och för den nationella digitala infrastrukturen. De nationella målen
måste sträva mot gemensamma plattformar och gränssnitt samt undanröja analoga formkrav. En sådan förändring skulle innebära en effektiv överföring av
data mellan parter och domstol och en effektivare målhantering vid domstolen.
Förvaltningsrätten ser också positivt på en förnyad överenskommelse mellan
staten och SKL. Förvaltningsrätten har ett omfattande utbyte av handlingar med
kommunala och regionala myndigheter. Ett stärkt samarbete skulle därför skapa
bättre förutsättningar för de allmänna förvaltningsdomstolarnas digitaliserings-

R2B

arbete.
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Gränsöverskridande statlig elektronisk identitetshandling
Förvaltningsrätten instämmer i utredningens förslag om en elektronisk identitetshandling som ska kunna användas enligt eIDAS-förordningen. Vidare är det viktigt att ett valfrihetssystem omfattar både offentliga och privata utförare så att
individer inte behöver ha flera elektroniska identitetshandlingar beroende på om
en verksamhet är offentlig eller privat.
Förvaltningsrätten noterar vidare att det i dagsläget inte går att ta ställning till
vilka konsekvenser möjligheten att överklaga ett beslut enligt den föreslagna
lagen om statlig elektronisk identitetshandling får eftersom den är avhängig 2017
års ID-kortsutredning.

Mina meddelanden
Förvaltningsrätten emotser en fortsatt utveckling av tjänster som Mina meddelanden. Genom en snabb, enkel och framförallt säker digital kommunikation
ser domstolen stora vinster för både medborgare och domstolar.
___________________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anders Hagsgård (ordförande),
chefsrådmannen Fredrik Jonasson och föredragande juristen Magnus Ivarsson
(föredragande).
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