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Remissvar avseende slutbetänkandet av 
Utredningen om behörig myndighet och 
lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning 
om terrorisminnehåll på internet – 
kompletteringar och ändringar i svensk rätt 
(SOU 2022:18) 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i enlighet med 1 § förordningen (2007:951) 
med instruktion för PTS ett samlat ansvar inom postområdet och området för 
elektronisk kommunikation.  

Den aktuella EU-förordningen och förslagen berör visserligen området 
elektronisk kommunikation, men eftersom lagen (2022:482) om elektronisk 
kommunikation inte är tillämplig på själva innehållet som överförs i 
elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska 
kommunikationstjänster synes förordningen endast beröra PTS indirekt. 

PTS lämnar med utgångspunkt från myndighetens ansvarsområde följande 
synpunkter på rubricerat slutbetänkande. 

Övergripande synpunkter 

PTS instämmer med förslaget att utse Polismyndigheten som behörig 
myndighet att utföra vissa uppgifter som följer av TCO-förordningen.  

PTS instämmer därtill med förslaget om sanktionssystem vid överträdelser av 
vissa bestämmelser inom TCO-förordningen. 
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Särskilt om lagen om elektronisk kommunikation (s. 46-47)  

I utredningen hänvisas till den tidigare gällande lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (se bland annat s.46-47). Denna lag har emellertid från den 3 
juni 2022 ersatts av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Såvitt 
PTS kan se så får detta inte några konsekvenser för slutbetänkandets förslag, 
även om lagrumshänvisningarna i SOU:n naturligtvis blivit obsoleta. 

 

 

 

Yttrandet har beslutats av stf generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har stabsrådgivaren Emma Henningsson (föredragande) 
deltagit. 

Vid föredragningen närvarade även stf chefsjuristen Pernilla Sandgren och stf 
avdelningschefen Peter Ekstedt. 
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