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Kronofogdemyndighetens yttrande över promemorian 
Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för 
digital post (I2020/03269) 
 
 
Sammanfattning  

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker förslaget att inrätta ett 

auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post, men är 

tveksam till att det ska vara obligatoriskt för statliga myndigheter att använda de 

tjänster som tillhandahålls genom auktorisationssystemet. 

 

5 En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för 
elektronisk identifiering och för digital post 

Det finns behov av ett samlat grepp och en tydligare nationell styrning inom 

området digital infrastruktur. Kronofogdemyndigheten (Kronofogden)  tillstyrker  

därför förslaget att inrätta ett auktorisationssystem för elektronisk identifiering 

och för digital post. En förutsättning är emellertid att kostnaden för elektronisk 

identifiering och för digital post inte ökar för de offentliga aktörerna genom 

inrättandet av auktorisationssystem.  

 

Det föreslås relativt detaljerade krav avseende leverantörens vandel och ekonomi 

för att bli auktoriserad. Hantering av personuppgifter såsom identiteter behöver 

dock hanteras på ett säkert sätt och hanteringen är beroende av ett allmänt 

förtroende. Kronofogden saknar därför krav som omfattar informations- och it-

säkerhet samt tillitsramverk. 

 

16 Krav på användning av tjänster för elektronisk identifiering 
inom auktorisationssystem 

Kronofogden är tveksam till förslaget att det ska vara obligatoriskt för statliga 

myndigheter att använda de tjänster som tillhandahålls genom 

auktorisationssystemet. Myndigheten har farhågor om att detta kan bli 

kostnadsdrivande. Det är emellertid svårt att bedöma kostnader och andra 

konsekvenser av förslaget utifrån den information som finns i promemorian. 
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Övrigt 

Såsom Kronofogden har uppfattat det kommer auktorisationssystemet för 

elektronisk identifiering sannolikt inte att omfatta signering (elektroniskt 

underskrift). För en effektiv hantering och för att undvika separata avtal för 

signering förordar Kronofogden därför att auktorisationssystemet även ska 

omfatta signering. 

 

I övrigt har Kronofogden inga synpunkter på förslagen i promemorian. 

 

Kronofogden önskar få möjlighet att lämna synpunkter till DIGG, när de  

utformar villkoren för auktorisationssystemen. 

 

 

 

 

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.  

 

Verksjurist Stefan Berglund har föredragit ärendet.  

 

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia 

Hegethorn Mogensen, produktionsdirektör Eva Carlquist, it-direktör Johan 

Acharius, utvecklingsdirektör Tomas Höglund och rättschef Ulrika Lindén 

deltagit. 

 

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det 

nya coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

     

 

    Stefan Berglund 

 


