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Remissvar avseende Vem kan man lita på? (SOU 2021:9) 

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat 
delbetänkande. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som 
representerar nära 1 400 företag verksamma i Sverige som leverantörer av IT- och 
telekomtjänster och produkter. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda. 
IT&Telekomföretagen ingår i förbundsgruppen Almega, som är en medlemsorganisation 
inom Föreningen Svenskt Näringsliv. 

IT&Telekomföretagen välkomnar utredningens förslag och vill i tillägg framföra följande. 
Vi instämmer i utredningens slutsats att det stora värdet med betrodda tjänster ligger i när 
tjänsterna används utifrån verksamheters behov och på ett ändamålsenligt sätt. Men det 
är samtidigt så att med hjälp av dessa tjänster, och av digitaliseringen i stort, kan offentlig 
sektor utvecklas och stärkas.  

Det är ett sedan länge känt faktum att Sverige behöver bli än bättre på att nyttja 
digitaliseringens möjligheter – inte minst inom offentlig sektor. IT&Telekomföretagen 
välkomnar därför utredningens förslag som syftar till att ge offentliga aktörer ökat stöd 
kring betrodda tjänster, vilket sannolikt kommer leda till en ökad användning av dessa till 
nytta för svensk offentlig förvaltning. Att en ökad utveckling och användning av digitala 
tjänster kan leda till både kostnadsbesparingar och till ökad konkurrenskraft har många 
belyst. IT&Telekomföretagen vill dock understryka att detta är sant för såväl offentlig som 
privat sektor. I många avseenden har också offentliga och privata aktörer likartade behov 
och om Sverige ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter 
så behöver hela samhället öka användningen. Stöd kommer därför behövas till såväl 
offentliga som privata användare och aktörer.  

I utredningen konstateras att uppdraget vad gäller betrodda tjänster är delat mellan PTS 
och DIGG. Utredaren föreslår därför att vissa uppgifter ska föras över från den ena till 
den andra myndigheten. IT&Telekomföretagen är av uppfattningen att Sverige skulle 
behöva växla upp den digitala omställningen. För att kunna göra det anser vi att det 
behövs ett ökat politiskt helhetsgrepp. Vi skulle därför gärna se en översyn av 
digitaliseringspolitiken. Översynen föreslås också omfatta myndighetsstrukturen med 
fördelningen av uppgifter och uppdrag på olika myndigheter. Allt för att öka våra chanser 
att nå Sveriges högt ställda mål på området. 
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