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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-08 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand 

samt justitierådet Margit Knutsson. 

 

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 februari 2013 (Näringsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

 

1. lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identi-

fiering,  

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-

stolar,  

3. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogen-

heter,  

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Pontus  

Söderström, biträdd av ämnessakkunniga Louise Merz. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifie-

ring 

 

1 § 

 

Enligt andra stycket 3 gäller lagen när en upphandlande myndighet 

har uppdragit åt den myndighet som avses i 2 att i den upphandlande 

myndighetens namn administrera valfrihetssystemet enligt 3–14 §§ 

och föra dess talan i samband med mål om rättelse enligt 16 §. Nå-

gon hänvisning till bestämmelserna i 17 § om rättelse görs inte. Det 

väcker frågan om det bara är den upphandlande myndigheten som 

ska vidta rättelseåtgärder eller om det också kan ankomma på den 

myndighet som avses i första stycket 2 att vidta sådana åtgärder. 

Saken bör klarläggas under den fortsatta beredningen av lagstift-

ningsärendet. 

 

Alternativt föreslår Lagrådet att det görs ett tillägg sist i punkten 3 av 

följande lydelse: ”och i förekommande fall rättelse enligt 17 §”. 

 

11 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

Den upphandlande myndigheten får begära att sökanden visar att 
det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av 10 § 
första stycket 1, 2 eller 5. 
 

Tredje stycket avslutas med meningen ”En sådan sökande får också 

föreläggas att visa att det inte finns grund för att utesluta denne med 

stöd av 10 § första stycket 3.” Hänvisningen till sistnämnda lagrum är 

emellertid ofullständig, eftersom en uteslutning av en sökande som 

är en juridisk person på grund av brott endast kan ske med stöd av 

10 § andra stycket. Lagrådet föreslår därför att 11 § andra stycket 

kompletteras med en hänvisning till 10 § andra stycket.  
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Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

 

6 kap. 6 § 

 

Lagrådet föreslår att den föreslagna andra meningen ska ha följande 

lydelse: 

Detsamma gäller beslut som den myndighet som avses i 4 a § fattar 
på en nämnds vägnar. 
 

7 § 

 

Enligt den föreslagna andra meningen ska föreskrifterna i 6 kap. 24–

27 §§ kommunallagen (1991:900) om jäv tillämpas på den som hos 

den myndighet som har fått ett uppdrag enligt 4 a § fattar beslut på 

en nämnds vägnar. Lagrådet noterar att jävsbestämmelserna bara 

ska tillämpas på de ledamöter i E-legitimationsnämnden som deltar i 

det beslut som nämnden fattar på den kommunala nämndens vägnar 

och inte på de handläggare som bereder eller föredrar nämndären-

dena för avgörande. 

 

Lagrådet ifrågasätter om den föreslagna meningen behövs. E-

legitimationsnämnden är en statlig myndighet som ska tillämpa för-

valtningslagen i sin verksamhet. Förvaltningslagen innehåller jävsbe-

stämmelser som är snarlika föreskrifterna i 6 kap. 24–27 §§ kommu-

nallagen om jäv. Det framstår som olämpligt att en statlig myndighet 

tillämpar kommunala jävsbestämmelser i stället för de statliga. 

Lagrådet föreslår att meningen utgår. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 


