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Remissyttrande 
Elektroniskt kungörande av författningar  
Proposition 
Ju2008/8372/L6 
 
Sammanfattning 
Journalistförbundet tillstyrker förslaget att kungörelse av författningar i framtiden 
ska publiceras på särskild webbplats. Det gör det enklare för var och en att få 
tillgång till gällande lagar. 
 
Vi ställer oss bakom att regeringskansliet ska ansvara för säkerheten för 
verksamheten för den webb där publiceringen ske, och att driften läggs ut på privat 
aktör. Vi motiverar detta nedan.  
 
Journalistförbundets motveringar. 
Som framgår ovan ställer vi oss bakom förelaget till att publiceringar av lagar och 
författningar i framtiden endast ska ske i elektronisk form.  
 
Vi vill dock påpeka att även om det stora flertalet av allmänheten idag innehar en 
internet-uppkoppling, finns det fortfarande personer som av olika skäl inte kan ta 
till sig information via nätet. 
 
Av propositionen framgår att myndigheter i sådana fall ska hjälpa dessa personer 
att kunna ta del av informationen. Det kan exempelvis ske genom att den aktuella 
författningen skrivs ut av myndigheten och sedan skickas hem till berörd person.  
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Journalistförbundet vill betona att det är viktigt att berörda myndigheter fullföljer 
denna serviceuppgift eftersom alla och en var ska kunna få del av ny lagstiftning.  
 
Driften av webbplatsen där kungörelser ska ske 
Regeringen föreslår att regeringskansliet ska vara ansvarig för säkerheten i 
verksamhetssystemet och på för den särskilda webbplats där publiceringen ska 
ske. Däremot ska driften av webbplatsen överlämnas till en privat extern aktör. 
 
Regeringen motiverar detta med att en speciell utredning har funnit att en privat 
aktör kan ”erbjuda mer avancerade driftslösningar och en mer fördelaktig 
kostnadsbild jämfört med vad en statlig myndighet kan göra.”  1 
 
Av rapporten framgår att regeringskansliets IT- kapacitet är begränsad till i stort 
sett interna behov och har runt 5 000 användare. Den nya webben ska dock ge 
service dygnet runt till kanske miljontals användare. Att då använda externa 
aktörer är enligt rapporten mer kostnadseffektivt än att förstärka kapaciteten inom 
regeringskansliet. 
 
Webbplatsen ska uteslutande publicera kungörelse av lagar och författningar. Det 
innebär att samtliga uppgifter är offentliga, vilket innebär att det inte finns behov 
av myndighetsutövning för att avgöra om uppgiften är offentlig eller ej.   
 
Som framgår av rapporten är det viktigt att vid upphandling av extern aktör ställa 
krav på driftsäkerhet, att ha alternativ vid driftavbrott och att det finns tillförlitliga 
system för långsiktigt bevarande av materialet. 
 
Mot bakgrund av ovan har Journalistförbundet inget att erinra mot regeringens 
förslag i denna del. 
 
Med vänlig hälsning 
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 
 
 

 
 
Jonas Nordling 
förbundsordförande 

                                                 
1
 Utkast till proposition Elektroniskt kungörelse av författningar, Ju2008/8372/L6, sid 29. 
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