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Huddinge kommuns yttrande över remissen reboot - omstart
för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
Huddinge kommun har fått slutbetänkande av utredningen om omstart för den
digitala förvaltningen (Regeringskansliets diarienummer Fi2018/00106/DF) på
remiss och lämnar följande synpunkter.
Huddinge kommun, som har granskat slutbetänkandet främst mot bakgrund av
den verksamhet som bedrivs i de egna kommunverksamheterna, har följande
synpunkter över de förslag som presenteras i delbetänkandet.

Statlig elektronisk identitetshandling
Arbetet med en statlig elektronisk identitetshandling torde innebära stora
möjligheter i samhället. I en studie om BankID i Norge som genomfördes år 2014
fann man t.ex. att det gav upphov till nya affärs- och intäktsmöjligheter samt
fördelar för miljön (Eaton m.fl., 2014). Precis som i Sverige används BankID i
Norge även för identifiering mot myndigheter, bl.a. för identifiering i
skattehänseende eller vid sjukledighet. Dessa tjänster fanns tillgängliga tidigare,
oftast endast i analog form, men genom att se till att de blev säkrare och mobila
förbättrade man tillgången därtill för många människor. En fördel har varit att
enskilda får mer tid över för annat, och det är även troligt att det bidragit till att
fler människor är benägna att använda sig av dessa skattefinansierade tjänster.
I konsekvensanalysen tas inte hänsyn till att det är av största vikt att detta arbete
behöver genomföras snarast möjligt.

Mina meddelanden
I slutbetänkandet föreslås att Mina meddelanden ska regleras i en lag om
infrastruktur för digital post. Av flera skäl anser utredningen att infrastrukturen
Mina meddelanden behöver ännu tydligare reglering än vad som föreslogs i
delbetänkandet SOU 2017:23, digitalforvaltning.nu.
I konsekvensanalysen tas inte hänsyn till att främsta anledningen till att Mina
meddelanden inte används så flitigt som den borde är nackdelarna med den.
Främst handlar det om enkelriktad kommunikation. Exempelvis kan inte en
person som får ett meddelande från en myndighet/kommun genom ”Mina
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meddelanden” besvara det genom samma kanal. Detta kommer sannolikt att
fortsätta vara ett hinder för användandet av denna funktion. Oavsett om förslaget
träder i kraft eller ej finns anledning att Skatteverket vidareutvecklar ”Mina
meddelanden” så att den blir en dubbelriktad kommunikationskanal. Detta
kommer att vara en bidragande faktor till att ”Mina meddelanden” blir det
självklara kommunikationssättet mellan såväl myndigheterna själva som mellan
myndigheter och medborgare/företag/föreningar.
Beslut i detta ärende har tagits av kommunstyrelsen den 11 april 2018
(protokollsutdrag bifogas).

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande

