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Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 
2018:25)  

  

Tullverket har inget att invända mot lagförslagen eller förslagen i övrigt som 

presenteras i betänkandet. Tullverket anser att förslagen i huvudsak är bra och 

ändamålsenliga utifrån de utmaningar med digitalisering som hela den 

offentliga förvaltningen står inför just nu. Som påpekas i betänkandet kräver 

den snabba teknik- och samhällsutvecklingen ett proaktivt arbete med att 

rättsligt analysera hur den offentliga förvaltningen påverkas av digitaliseringen 

och vice versa. Det är enligt Tullverket önskvärt att de författningsändringar 

som krävs i takt med den tekniska utvecklingen kan åstadkommas i rätt tid och 

i lämplig omfattning. Tullverket ställer sig därför positivt till det förslag som 

lämnas i betänkandet avseende tillsättningen av ett rättsligt beredningsorgan 

som får i uppdrag att under de kommande åren kontinuerligt och samordnat 

arbeta med att anpassa gällande rätt till förvaltningens digitalisering.  

  

Tullverket ställer sig vidare positivt till förslaget att i lag reglera om 

tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess och som lämnas ut till en 

privat leverantör i samband med utkontraktering när det är fråga om enbart 

teknisk bearbetning eller lagring. Tullverket ställer sig därmed också positivt 

till den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen i offentlighets-  och 

sekretesslagen (2009:400). Ett utlämnande av en myndighets 

sekretessreglerade uppgifter vid utkontraktering till en privat leverantör måste 

baseras på klara och otvetydiga rättsliga regler. Det är därför angeläget att det 

finns tydliga regler för under vilka förutsättningar utkontraktering till privata 

leverantörer kan göras och vilket ansvar som åligger parterna vid sådant 

förfarande. Tullverket anser att den föreslagna regleringen är klargörande och 

att den skulle öka den offentliga förvaltningens möjlighet att när så är lämpligt 

välja kostnadseffektiva digitala lösningar.   
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En viktig fråga för en lyckad digitalisering av den offentliga förvaltningen är 

enligt Tullverket hur formkrav för ärendehantering i form av underskrifter, 

undertecknande och namnteckning ska anpassas till digitala förfaranden. I 

denna del saknar Tullverket konkreta förslag i utredningen men hoppas att 

frågan blir prioriterad av regeringen i det fortsatta arbetet med att anpassa 

gällande rätt till förvaltningens digitalisering.  

  

Ärendets handläggning  

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit vikarierande 

generaltulldirektören Göran Ekström (beslutande), överdirektören Fredrik 

Holmberg, sft. chefsjuristen Annika Jonsson och verksjuristen Erika Lund 

(föredragande).  

  

  

TULLVERKET  

  

  

  

Enligt uppdrag  

        

  

Erika Lund  

  

   

  

  

  

Kopia:  

Finansdepartementet  

Kommunikationsavdelningen  

VLS  

  

  

  

  

   

  

  

    


