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Promemoria Auktorisationssystem för elektronisk 
identifiering och för digital post - Remissvar 

 

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att få inkomma med kommentarer 
på rubricerad promemoria. Vi har i tidigare remissvar, bl.a. Digitalforvaltning.nu 
och reboot, lyft fram samhällsnyttan med digitala meddelandetjänster och också 
vikten av samverkan mellan privat näringsliv och offentlig sektor. Vi välkomnar 
därför det nu föreslagna systemet som möjliggör för privata utförare att bidra till 
ett digitaliserat och mer hållbart Sverige. Digital post är ett tydligt exempel på 
hur digitala tjänster kan bidra till att minska vårt klimatavtryck - inte minst 
genom minskade transporter. 

Vi kan dock inte låta bli att tycka att det är anmärkningsvärt att vi år 2021 inte 
kommit längre. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digi-
taliseringens möjligheter. Men vi behöver bara titta på länder i vår närhet och se 
hur långt de kommit – inte minst inom digital förvaltning - för att inse att vi har 
lång väg kvar innan det målet kan nås. Redan i reboot lyftes förslaget om att 
införa en rättighet om digital post från myndigheter, något Sverige alltså till 
skillnad från grannländer ännu inte infört. Med det sagt är det nu föreslagna 
auktorisationssystemet ett litet, men välkommet, steg på vägen.  

Vi välkomnar särskilt att det nu tydligt anges att även brevlådeoperatörer ska få 
ersättning för de tjänster de levererar och att regeringen ska bestämma denna. 
Dock ser vi med viss oro på de skrivningar i promemorian som kan läsas som att 
det är oklart om sådan alls kommer att beslutas. Se t.ex. på sid 36 ”eventuellt 
betala ut en ersättning”. Vidare noterar vi att det på sid 25, om bestämmandet 
av beloppets storlek, finns formuleringar som inger oro och förvåning. Det anges 
t.ex. att det vid fastställande av nivån ska göras avvägningar mellan å ena sidan 
intresset av att ge leverantörer incitament att ansluta sig och å andra sidan den 
offentliga förvaltningens vilja att ansluta sig. I detta kan anmärkas, vilket också 
redogörs för i texten på sid 23, att det för myndigheternas del innebär en stor 
kostnadsbesparing att använda digital snarare än fysisk post. Att ersättnings-
nivån för brevlådeoperatörerna skulle sättas med beaktande av myndigheternas 
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intressen ter sig främmande. Allra särskilt som ersättningen ju ska täcka de 
kostnader som brevlådeoperatörerna har. Vill vi ha digitala och hållbara 
lösningar till gagn både för våra medborgare och myndigheter måste leveran-
törerna erbjudas kostnadstäckning för den lösning de levererar. På samma tema 
noterar vi också formuleringen på sid 25 ”även väga in de fördelar som leveran-
törerna har av att vara anslutna” medan den nytta och de fördelar ett sådant 
system innebär för det offentliga inte alls omnämns som en aspekt som bör 
vägas in, något som vi anser som självklart att göra. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Christina Ramm-Ericson  My Bergdahl 
näringspolitisk chef  näringspolitisk expert 
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