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Kronofogdemyndigheten (KFM) har i yttrande över betänkandet SOU 2010:104 
E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation bl.a. framhållit att det i flera 
avseenden finns behov av ytterligare utredning som främst avser frågor om 
informationssäkerhet och kostnader. 
 
KFM har uppmärksammat att E-legitimationsnämnden numera bl.a. arbetar med 
frågorna om informationssäkerhet och att lösningar efter hand publiceras på 
nämndens hemsida. En fråga som behöver få en lösning är utformning av e-
legitimation för tjänsteman inom myndigheter, organisationer och företag så att 
det framgår att e-legitimationen används i tjänsteutövningen och inte kan 
förväxlas med privatpersonens e-legitimation. 
 
Härutöver kan avsnittet om förfrågningsunderlaget i den föreslagna lagen behöva 
förses med kvalitetskrav på den tjänst som leverantören ska tillhandahålla om 
denna fråga inte tas om hand i annat sammanhang. 
 
Avsnittet om uteslutning av sökande kan behöva förses med regler som ger 
nämnden möjlighet att ingripa om de kriterier som nu omnämns för uteslutning av 
en sökande i 9§ aktualiseras för en redan godkänd leverantör. Vad ska t.ex. hända 
med de personuppgifter som allmänheten har lämnat till en sådan leverantör? Hur 
s.k. revokering ska gå till behöver med andra ord beskrivas. KFM vill framhålla 
vikten av att den information som en enskild via e-legitimationen 
integritetsskyddas under dess hela livscykel. 
 
Slutligen efterlyser KFM en tydligare precisering av de ökade kostnader som 
kommer att belasta myndigheten med anledning av förslaget i form av 
omställningskostnader och driftskostnader. Varje myndighet bör kunna förutse 
inom vilka utvecklingsområden som kostnader kommer att uppstå, inte minst för 
att anpassa IT-relaterade verksamhetssystem. Utan en sådan 
konsekvensbeskrivning försvåras myndighetens besluta om att tillämpa 
valfrihetssystem enligt 1§ i den föreslagna lagen.  
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har deltagit verksamhetschefen Lena Bäcker och rättsutvecklaren 
Bengt Holmström, föredragande. 
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