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Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen
(SOU 2017:114)

Kammarrätten, som har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, har
utifrån de aspekter som domstolen har att beakta i huvudsak inget att invända
mot förslagen i betänkandet. Kammarrätten vill dock angående förslaget till lag
om infrastruktur för digital post lämna följande synpunkter.
De allmänna förvaltningsdomstolarna har redan idag tekniska lösningar för
säker och tillgänglig digital kommunikation med enskilda. Dessa används i allt
större utsträckning vid handläggningen av mål och de utvecklas fortlöpande. I
dagsläget finns begränsningar i tjänsten Mina meddelanden på så sätt att det
inte finns möjlighet för mottagaren att direkt svara på meddelanden och
därigenom bekräfta mottagande av handlingar (delgivning) eller yttra sig till
domstolen. Med hänsyn till detta förefaller en anslutning till Mina meddelanden
inte medföra någon förbättring utan en försämring för domstolens och även
enskildas del när det gäller handläggningen av mål jämfört med de tekniska
lösningar som används i dag. För de enskilda kan det också uppfattas som en
nackdel att kontakterna med domstolen förs i parallella digitala kanaler som
fungerar på olika sätt. Kammarrätten kan mot denna bakgrund inte tillstyrka att
domstolen ansluts till Mina meddelanden om inte den tjänsten utvecklas eller
det på annat sätt tas fram lösningar som medför att handläggningen inte riskerar
att påverkas negativt på det sätt som nu berörts.
Domstolen noterar också att 7 § i förslaget innebär en utökad rätt att få del av
handlingar från domstolen med digital post via Mina meddelanden jämfört med
den rätt att få del av handlingar i elektronisk form som nu gäller enligt 10 §

Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

Telefon
08-561 690 00

Telefax
08-14 98 89

Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se

REMISSYTTRANDE

2 (2)

förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut,
m.m. Hur dessa bestämmelser förhåller sig till varandra och lämpligheten av att
de ger olika långtgående rättigheter behandlas inte i betänkandet. Dessa frågor
bör övervägas i den fortsatta beredningen av förslagen.
Domstolen vill avslutningsvis även lyfta frågan hur 7 § i förslaget förhåller sig
till det s.k. utskriftsundantaget i 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. I
betänkandet görs inte några uttalanden i frågan om den föreslagna
bestämmelsen innebär en skyldighet att även lämna ut allmänna handlingar i
elektronisk form.
___________________
Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet, tillika vice ordföranden,
Pär Hemmingsson. Föredragande har varit föredragande juristen Åsa Pålsson.
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