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Utredning avseende ändring av LEK för att 
avgiftsfinansiera åtgärder vid höjd beredskap inom 
elektronisk kommunikation – synpunkter från 
TechSverige 

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar drygt 1 400 
företag verksamma i Sverige inom techsektorn. Företagen har tillsammans närmare 
100 000 anställda. TechSverige är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar-
organisationer inom förbundsgruppen Almega. TechSverige tackar för möjligheten att 
inkomma med synpunkter på förslag från rubricerad utredning och vill med anledning av 
det framföra följande. 

 

TechSverige stöder ambitionen att stärka det civila försvaret. En stark och motstånds-
kraftig digital infrastruktur är avgörande för ett fungerande samhälle – också vid kris ock 
krig. För att maximera vårt totalförsvars effektivitet och samtidigt bibehålla en konkur-
renskraftig industri över tid är det avgörande att företag och branscher inom de verk-
samhetsområden som behöver stärkas inte särbehandlas eller missgynnas kommersiellt. 
Finansieringen av totalförsvaret måste därför fullt ut beakta samtliga merkostnader, 
oaktat om de belastar staten eller näringslivet. Ett helhetsperspektiv och därmed ett 
helhetsansvar måste prägla finansieringen av totalförsvaret. 

TechSverige avstyrker därför att utkastet till förslag genomförs. Utgångspunkt 
måste vara att det är staten som ansvarar för försvaret av Sverige, inklusive för 
finansieringen av åtgärder för detta. Om det är så att staten lägger uppgifter eller 
kostnader på företagen, som i fredstid innebär att man behöver ägna sig åt verksamhet 
som man normalt inte ägnar sig åt, då måste staten kompensera de ökade kostnader 
som kan uppstå för företagen. En parallell kan göras till när en myndighet ges nya 
ytterligare uppgifter – då ökar myndighetens anslag.  

Det remitterade utkastet är också behäftad med allvarliga brister. Det framgår inte av 
förslaget vilka åtgärder som ska kunna finansieras på föreslaget sätt. I utredningen anges 
heller ingenting om hur stora kostnader som företagen härigenom föreslås stå för. 
Sammanfattningsvis saknas alltså förutsättningar att bedöma, vilket särskilt efterfrågas, 
hur förslagen kan komma att påverka enskilda aktörers verksamheter liksom hur det 
skulle påverka konkurrensförhållanden. I remissen saknas också de bedömningar av de 
juridiska förutsättningarna för att genomföra den föreslagna ändringen som ingår i 
utredarens uppdrag. TechSverige noterar att det i uppdraget ingår att utreda lämpligheten 
av och förutsättningarna för avgifterna, något som heller inte redovisas i det utskickade 
utkastet. 
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I utevaro av ovan efterfrågad fundamental information ser TechSverige inte hur förslaget 
skulle kunna underbyggas med nödvändig konsekvensanalys. TechSverige anser 
följaktligen inte att förslaget kan läggas till grund för någon förändrad lagstiftning.  
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