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Yttrande över promemorian Auktorisationssystem för 
elektronisk identifiering och för digital post 
 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) tillstyrker i huvudsak promemorians förslag 
med de kommentarer som framgår nedan. 
 
Krav och villkor inom auktorisationssystemet 
 
SPV instämmer i promemorians bedömning att det är viktigt att de auktorisat-
ionssystem som inrättas tillgodoser de behov myndigheterna har för tjänsterna. 
Detta får anses särskilt viktigt när myndigheter inte själva kommer kunna upp-
handla och kravställa de tjänster som ingår i auktorisationssystemet. SPV vill i 
det sammanhanget betona vikten av att auktorisationssystemen överlag omgär-
das av höga krav på säkerhet och skydd för den personliga integriteten, för att 
tillse att förtroendet för systemen upprätthålls. Det är viktigt att vid kravställ-
ningen se till informationssäkerhet i sin helhet i allt från leverantörers förmåga 
att uppfylla olika tillitsnivåer, till tillgänglighet, robusthet och driftbarhet i 
tjänsten samt till vilken lagstiftning leverantörer lyder under. 
 
Auktorisationssystemen måste också utformas med hänsyn tagen till att offent-
liga aktörer har att uppfylla flera krav för sina digitala tjänster som följer av la-
gen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är enligt 
SPV:s mening viktigt att den tillhandahållande myndigheten ställer villkor på 
att de digitala tjänster som leverantörerna erbjuder inom ramen för auktorisat-
ionssystemet följer motsvarande krav på tillgänglighet som gäller för offent-
liga aktörer. 
 
Avgifter och ersättningsmodeller  
 
Det är viktigt att administrationen av auktorisationssystemet kan ske på ett en-
kelt och smidigt sätt. SPV är därför positiv till att den tillhandahållande myn-
digheten ska ansvara för att betala ersättning till leverantörer och samtidigt få 
ta ut avgifter från de anslutna offentliga aktörerna för nyttjandet av de tjänster 
som ingår i systemet. SPV har inga synpunkter på sättet för hur ersättningen 
till leverantörer ska beräknas. 
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Författningstekniskt m.m. 
 
SPV instämmer i promemorians bedömning att valfrihetssystem för elektro-
nisk identifiering utgör auktorisationssystem och instämmer i förslaget att låta 
digitala brevlådor regleras i lag. SPV anser det vidare lämpligt att både tjänster 
för elektronisk identifiering och för digital post regleras i en och samma lag 
om auktorisationssystem. I linje med ambitionen att samla regleringen på om-
rådet och så småningom utvidga lagstiftningen till att omfatta fler liknande 
tjänster, kan det dock övervägas att ge den nya lagen ett mer generellt namn, 
exempelvis ”lag om auktorisationssystem avseende vissa förvaltningsgemen-
samma digitala tjänster”. 
______________ 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Humla efter föredragning 
av verksjurist Emil Öhlén. I beredning har kommunikatör André Byström, sä-
kerhetsskyddschef Hans Brännlund och informationssäkerhetsspecialist Jan-
Olof Flink deltagit. 
 
 
 
Maria Humla 
 
 
    Emil Öhlén 
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