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Infrastrukturdepartementet

Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering
och för digital post (I2020/03269)
Pensionsmyndigheten instämmer i promemorias förslag om att statliga myndigheter
som har behov av tjänster för elektronisk identifiering ska använda de tjänster som
tillhandahålls genom auktorisationssystem och att tjänster för digital post ska
tillhandahållas genom auktorisationssystem.
Myndigheten har följande synpunkter.
Avgiftsmodell för digital post
I promemorian lämnas förslag om införande av en avgiftsmodell som ger möjlighet till
ersättning för brevlådeoperatörer. Pensionsmyndigheten instämmer i de synpunkter
som har framförts avseende att det är angeläget att ersättningen sätts till en lämplig
nivå. Det bör anses vara av vikt att den ersättningsnivå som slutligen fastställs
framstår som rimlig för de leverantörer som finns på marknaden utan att det får en
alltför betungande påverkan ekonomiskt för de offentliga aktörer som använder samt
kommer att använda sig av digitala utskick till enskilda.
Säkerhetskrav inom auktorisationssystemen
I promemorian anges att tjänsterna måste uppfylla högt ställda krav på säkerhet. Att
myndigheter som har behov av tjänster för elektronisk identifiering ska använda de
tjänster som tillhandahålls genom auktorisationssystem medför att det är viktigt att det
finns transparens gällande den tillhandahållande myndighetens säkerhetsgranskning
och att det är reglerat hur processen ska genomföras, exempelvis vilka säkerhetskrav
som ställs. Detsamma gäller auktorisationssystem för digital post.
Elektronisk identifiering kan ske på olika tillitsnivåer. I promemorian finns
skrivningar om att det kan uppstå behov av att inrätta parallella eller delvis
överlappande auktorisationssystem som tar sikte på olika tillitsnivåer eller på olika
tekniska lösningar som inte lämpar sig för att hanteras samlat inom ett och samma
auktorisationssystem. Pensionsmyndigheten saknar resonemang om hur parallella eller
delvis överlappande auktorisationssystem är förenliga med de högt ställda krav som,
enligt promemorian, ska ställas avseende säkerhet.
För att leva upp till relevanta krav på säkerhet krävs resurser för arbete med
exempelvis kravställning, säkerhetsgranskning och uppföljning av anslutna
leverantörer. I fråga om konsekvenserna av förslaget att den tillhandahållande
myndigheten ska inrätta auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital
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post finns i huvudsak endast skrivningar om att förslaget innebär viss ökad
administration. Pensionsmyndigheten saknar ett resonemang om vilket ansvar den
tillhandahållande myndigheten har i fråga om krav på säkerhet och uppföljning av
säkerhetskrav.
Ikraftträdande
Kravet på användning av tjänster för elektronisk identifiering inom
auktorisationssystem föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Pensionsmyndigheten
ser att omständigheter likt potentiella förseningar hos tillhandahållande myndighet
samt berörda statliga myndigheter eller leverantörer, anslutning av nya leverantörer
och praktisk hantering under övergångsperioden mellan de olika systemen kan riskera
att försena en övergång till användning av auktorisationssystem.

Detta remissyttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
verksamhetsutvecklare Alexandra Carlsson. I den slutliga handläggningen har även
avdelningscheferna Lena Aronsson, Kajsa Möller, Bengt Blomberg, Ole Settergren,
Magnus Rodin, Carl-Magnus Löfström och Erik Fransson samt t.f. avdelningschef
Biljana Lajic deltagit. I den slutliga beredningen av ärendet har jurist Johanna Kahn
deltagit.
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