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1  Inledning 

E-legitimationsnämnden är en nämnmyndighet under Näringsdepartementet. 
Nämnden bildades 2011 och har ansvar för samordning av användningen av 
elektronisk identifiering och signering i offentlig sektors e-tjänster samt att ge 
stöd till offentlig sektors aktörer. I detta ingår att nämnden ska tillhandahålla 
tjänster för elektronisk identifiering och administrera ett valfrihetssystem efter 
överenskommelse med offentliga sektorns aktörer. Nämnden har också till uppgift 
att delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och 
informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. 
 
Nämnden har sedan bildandet 2011 arbetet med att utveckla kommande 
försörjningslösning för offentlig sektor inom området genom bl.a. framtagning av 
regelverk, kravspecifikationer och upphandling av centrala tjänster.  
 
Den nya försörjningslösningen beräknas tas i bruk i början på 2014.  
 
Utgångspunkten för nämndens finansiering har varit att den verksamhet som 
nämnden bedriver ska vara avgiftsfinansierad på sikt. Nämnden och 
Näringsdepartementet har löpande avstämningar kring nämndens arbete och 
framtida prognoser för anslutning till den nya försörjningslösningen, men 
nämnden har inte lämnat något budgetunderlag eftersom nämnden saknar 
regleringsbrev. Det finns dock ett behov av att inkomma med en mer samlad 
bedömning om nämndens framtida finansiering och förslag på 
avgiftskonstruktion. 

1.1 Syfte 

Promemorian innehåller prognoser på nämndens framtida kostnader och förslag 
på olika finansieringsalternativ i kombination med ett förslag på 
avgiftskonstruktion. Syftet med detta är att ge Näringsdepartementet ett 
sammanställt ekonomiskt underlag för beslut i avgiftsfrågan och planering för 
nämndens framtida finansiering.  

1.2 Mål 

Ett viktigt mål med denna promemoria är att Näringsdepartementet får tillräckligt 
underlag för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att besluta om och säkerställa 
nämndens finansiering under de närmsta åren samt att Näringsdepartementet kan 
planera för de åtgärder som behövs när det gäller införande av avgiftsuttag för 
nämnden så att nämnden kan påbörja uttag av avgifter under 2014.  
 
Det är vidare upp till Näringsdepartementet att göra bedömningen om det krävs 
ytterligare regleringar för nämnden när det gäller t.ex. låneram, räntekontokredit 
eller att nämnden kommer hantera leverantörsfakturor åt offentliga sektorns 
aktörer utifrån detta underlag. Detta PM ska underlätta för sådana bedömningar. 
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2  Bakgrund 

E-legitimationsnämnden bildades som en del i den statliga utredningen 
”Utredningen om bildandet av en e-legitimationsnämnd”. Se utredningens 
betänkande ”E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation”, SOU 2010:104. 
Av direktivet till utredningen framgår att den del av nämndens verksamhet som 
direkt nyttjas av myndigheter och kommuner ska finansieras via avgifter och det 
är respektive myndighet och kommun som ska betala sin del av nämndens 
kostnader. Det framgår också att nämndens verksamhet på sikt i så stor 
utsträckning som möjligt ska täckas av avgiftsintäkter. 
 

2.1 Ursprungliga 
finansieringsförutsättningar 

Förutsättningarna, som var givna vid nämndens bildande i januari 2011, var att 
den nya försörjningslösningen skulle vara på plats i samband med att dåvarande 
gällande ramavtal Eid 2008 upphörde den 30 juni 2012. Anslag var tilldelade till 
nämnden under åren 2011 – 2013 med 10 miljoner per år, totalt 30 miljoner. 
Avgifter skulle sedan tas in från och med juli 2012 då aktörerna skulle ansluta till 
det nya systemet. Tidigare beräkningar var baserade på en 100 % anslutning från 
och med halvårsskiftet 2012.  
 
Arbetet med en ny lag för att reglera den nya försörjningslösningen försenades 
och trädde i kraft 1 juli 2013. En konsekvens av detta är att tillhandahållare av e-
tjänster förlängt tidigare gällande försörjningsavtal, vilket i sin tur kommer att 
påverka anslutningstakten till det nya systemet. Det troliga är att det blir en 
successiv övergång från och med 2014 till 2016 och det finns skäl att ta höjd för 
att vissa e-tjänster kanske inte har övergått helt till den nya försörjningslösningen 
förrän under 2017. Det kommer således inte vara möjligt att basera avgiftsuttaget 
på den ursprungliga volymen under en övergångsperiod på två till tre år. 
 
Av propositionen ”Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk 
identifiering”, (Prop. 2012/13:123) framgår att nämnden fortfarande har ett visst 
behov av anslagsfinansiering men att den successivt kommer att minska när 
avgiftsintäkterna ökar.  
 
I och med nämndens arbete med framtagning av den nya försörjningslösningen 
och anpassning av kravställningen utifrån verksamheternas behov, juridiska 
hänsynstagande, befintliga lösningar och säkerhetsaspekterna så är den totala 
insatsen som krävs för att uppfylla alla olika krav större än vad som tidigare har 
kunnat förutspås. Det är många aktörer som ska samsas om en gemensam 
infrastrukturkomponent och den ska fungera för alla med vitt skilda behov. 
Komplexiteten i arbetet att få till en lösning som är juridisk hållbar samtidigt som 
den uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga behoven och kraven som alla 
aktörer har samtidigt som att leverantörerna till offentlig sektor fortsatt vill delta 
har underskattats i de tidigare utredningarna och bedömningarna. Det är mycket 
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viktigt att offentlig sektor får en framtidssäker försörjning av elektronisk 
identifiering och signeringslösningar som uppfyller de behov och krav som finns. 
Nämndens kostnader ska hållas så låga som möjligt men samtidigt så kräver 
utveckling av en sådan viktig infrastrukturkomponent gediget arbete och inte 
minst ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att infrastrukturen konstrueras så att 
riskerna minimeras. Det är också viktigt att när Svensk e-legitimation finns på 
plats att det finns tillräckliga resurser för att säkerställa att tillgängligheten och 
kvalitén i Svensk e-legitimation kan upprätthållas. För att åstadkomma detta krävs 
att nämnden har möjlighet och kunskap för att följa, agera och utvärdera det 
operativa arbetet med Svensk e-legitimation, så att specifikationer och krav 
uppdateras i takt med omvärldsutvecklingen och aktuella hotbilder. 

3  Finansieringsalternativ 

I denna promemoria beskrivs två olika finansieringsalternativ för nämnden. Det 
ena alternativet innehåller en kombination av avgifts- och anslagsfinansiering och 
det andra alternativet innehåller en ren avgiftsfinansiering från och med 2015. 
 

3.1 Finansieringsalternativ via anslag och 
avgifter 

I tidigare avsnitt redogörs för att utgångspunkten från regeringens sida har varit att 
nämnden på sikt ska vara i stort sett helt avgiftsfinansierad men att det ska ske 
successivt över ett antal år. Då förutsättningarna har förändrats från 
utredningsdirektivet och nämnden bildandes till det faktiska läget idag så finns det 
skäl att se på olika alternativ för nämndens fortsatta finansiering. Under 2014 
kommer nämnden tilldelas ett anslag på 10 miljoner kronor men kommer inte 
under nuvarande förutsättningar kunna vara självförsörjande via avgifter 2015. I 
det följande redogörs för ett alternativ då nämnden är fortsatt anslagsfinansierad 
till viss del även bortom 2015 och ett alternativ då nämnden inte har något anslag 
från och med 2015. 
 
Båda alternativen utgår från beräknande kostnader för nämndens verksamhet, 
vilka redogörs för i nedanstående avsnitt. När det gäller förslag till 
avgiftskonstruktion och uttag av avgifter redogörs för detta i kapitel 4. Eftersom 
finansieringsalternativen bygger på att avgifter tas in i en viss omfattning så 
kommer resultatet av de beräkningar som har gjorts rörande avgifter ingå som en 
del av alternativen i detta kapitel. 

3.1.1 Nämndens kostnader 

Beräkningarna baseras på att nämnden och kansliet har samma utformning som 
idag. Idag består nämnden av sex ledamöter som sammanträder ungefär 10 gånger 
per år varav ett är i form av ett internat. Ledamöterna är arvoderade enligt 
regeringens beslut och med en viss summa för varje deltagande i 
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nämndsammanträdena. Sammanträdeskostnader och ledamöternas resekostnader 
betalas av nämnden. Till nämndens förfogande finns ett kansli bestående av fyra 
heltidstjänster. Tjänsterna är fördelade på en kanslichef, en administratör, en jurist 
och en projektledare. Skatteverket är värdmyndighet till nämnden och 
tillhandahåller personal till kansliet, lokaler, administrativa stödsystem och vid 
behov övrigt administrativt stöd. Lokaler och de tjänster som Skatteverket 
tillhandahåller regleras ekonomiskt via avtal med nämnden.  
 
Den nya försörjningslösningen innebär att nämnden ska administrera och 
annonsera valfrihetssystem för myndigheter, landsting och kommuners räkning. 
Nämnden ska administrera avtal och fullmakter mellan leverantörer och offentlig 
sektor. Nämnden ansvarar också i detta att kontrollera att leverantörerna lever upp 
till ställda krav innan avtal tecknas och löpande under avtalstiden.  
 
Nämnden ansvarar också löpande för förvaltning av kravställningen i 
valfrihetssystemet, vilket innebär att kontrollera aktörernas uppfyllnad av kraven, 
för dialog med alla inblandade parter för att tidigt uppmärksamma olika behov av 
förändrad kravställning. Denna uppgift kan inte enbart hanteras av kansliets 
personal utan expertis i form av upphandlade konsulter kommer också delta i detta 
arbete. 
 
Nämnden hanterar förutom själva avtalen mellan parterna också faktureringen 
mellan dessa. Nämnden är fakturamottagare och betalningsansvarig för fakturorna 
från leverantörerna. Leverantörsfakturorna är för den förbrukning av tjänster som 
offentlig sektors aktörer har beställt av leverantörerna. Nämnden vidarefakturera 
dessa kostnader till tillhandahållarna av e-tjänster, så att dessa enbart får en 
samlingsfaktura med tillhandahållarens förbrukning av tjänster från samtliga 
leverantörer. En löpande administrativ kostnad för att hantera fakturaflödet ingår 
som en del av nämndens kostnader. 
 
I samband med att den nya försörjningslösningen tas i bruk har nämnden tagit 
fram ett regelverk som ställer krav på de olika ingående aktörerna. Dessa krav 
innebär att det behövs vissa centrala tjänster för att aktörerna vid användning av e-
legitimationer i e-tjänster på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med varandra 
och att det ska vara enkelt för användaren. De centrala tjänsterna är upphandlade 
av nämnden. Avtalet tecknades 2013 och löper i tre år med en förlängning på ett 
plus ett år. Nämnden har en etableringskostnad för de centrala tjänsterna samt en 
årlig fast driftskostnad under hela avtalstiden efter driftssättning. 
 
Etableringskostnaden för de centrala tjänsterna är lånefinansierade. I detta 
underlag beräknas att lånet aktiveras i samband med fullskalig drift. 
 
Under den successiva övergången från dagens system till Svensk e-legitimation är 
det viktigt att nämnden har möjlighet att via olika kommunikationsinsatser ge 
vägledning till myndigheter och utfärdare så att övergången blir så smidig som 
möjlig. 
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Nämnden har också kostnader för den omvärldsbevakningen rörande 
internationellt standardiseringsarbete, internationell samverkan och deltagande i 
internationellt informationsutbyte. Nämnden har t.ex. på Näringsdepartementet 
förfrågan aktivt deltagit i arbetet med ny EU-förordning på området   
 
Även när hela infrastrukturen för Svensk e-legitimation finns på plats så kommer 
det finnas behov av vidareutveckling av kravspecifikationer, stöd till myndigheter 
och genomförande av utredningar. 
 

3.1.2 Finanseringsalternativ 1: En kombination av 
anslags- och avgiftsfinansiering 

Nämndens kommande verksamhet kan delas upp i olika delar beroende på syftet 
med arbetet. Den största delen av nämndens verksamhet går att direkt hänföra till 
den försörjningslösning som nämnden har ansvar för.  Vissa arbetsuppgifter som 
nämnden kommer att ha kan dock betraktas som rena administrativa uppgifter 
som följer av att nämnden är en myndighet med ett antal olika skyldigheter såsom 
besvarande av remisser, redovisning mm. I nämndens instruktion ingår också att 
ansvara för fortlöpande omvärldsbevakning och internationella kontakter inom 
nämndens ansvarsområde. Avgifter ska enligt gällande regelverk baseras på och 
tas ut för den verksamhet som är direkt kopplad till och skälet till att avgiften tas 
ut. Det går således att argumentera för att nämndens totala kostnad för 
verksamheten inte nödvändigtvis ska beräknas ingå i ett avgiftsuttag. I det 
följande har dock beräkningar gjorts att avgiftsuttaget baseras på hela nämndens 
kostnader.  Uppskattning av hur stor del av den totala kostnaden som består av 
den administrativa kostnaden för nämnden och kostnaden för 
omvärldsbevakningen har inte gjorts och framförallt den senare behöver 
diskuteras utifrån behov och ambitionsnivå. Den kommande EU-förordningen på 
området kommer också innebära att arbete måste läggas ner på anpassningar av 
den svenska lösningen. Det är dock för tidigt att ha en uppfattning hur omfattande 
det arbetet blir. 
 
Vid beräkning av finansieringsalternativet beräknas den fullskaliga driften av det 
system som är upphandlat starta 2015 och därmed påbörjas avskrivningen på 
lånet. 
 
Övergången till Svensk e-legitimation kommer inte att vara helt genomförd förrän 
vid halvårsskiftet 2016. Det kan till och med vara som så att en del 
tillhandahållare av e-tjänster inte hinner bli klara med sitt omställningsarbete ens 
till halvårskiftet 2016 utan den kan i vissa fall dröja ännu längre. 
Nämnden kommer tidigast kunna ta ut avgifter när både utfärdare och 
tillhandahållare av e-tjänster är anslutna till system. Se även nedan kring 
avgiftskonstruktion. 
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3.1.3 Finanseringsalternativ 2: Helt 
avgiftsfinansierad från och med 2015 

 
I detta finansieringsalternativ förutsätts att nämnden inte kommer att få något 
anslag 2015 och framåt. Det innebär att nämnden kommer gå med ett underskott 
under ett antal år eftersom avgiftsintäkterna inte kan täcka upp för nämndens 
kostnader under de första åren. 

På motsvarande sätt som ovan så är beräkning av detta finansieringsalternativ 
beräknat på att den fullskaliga driften av det system som är upphandlat startar 
2015 och därmed påbörjas avskrivningen på lånet. 
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3.2 Ekonomisk sammanställning av de två 
alternativa finansieringslösningarna 
2014 - 2019 

Nedanstående två tabeller visar utfallet för de två olika finansieringsalternativen. 
Belopp är angivna i tkr. 
 
 
 
Finansieringsalternativ 1 

      

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Anslag 10 000 10 000 5 000 0 0 0 

Avgifter 1 345 5 380 10 761 15 469 16 141 16 814 

INTÄKTER 11 345 15 380 15 761 15 469 16 141 16 814 

Personalkostnader 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Lokalkostnad&adm.stödtjänster 800 800 800 800 800 800 

Kostnader centrala tjänster 2 149 9 220 9 369 10 069 10 080 9 518 

Utveckling och lansering 4 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 

Räntekostnader 115 101 81 58 35 5 

KOSTNADER 10 549 15 620 15 769 15 469 15 480 14 918 

            
Över/underskott 796 -239 -8 0 662 1 896 

Ack. Över/underskott 796 557 549 549 1 211 3 107 

       Finansieringsalternativ 2 
      

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Anslag 10 000 0 0 0     

Avgifter 1 345 5 380 10 761 15 469 16 141 16 814 

INTÄKTER 11 345 5 380 10 761 15 469 16 141 16 814 

Personalkostnader 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 
Lokalkostnad inkl. administrativa 
stödtjänster 800 800 800 800 800 800 

Kostnader centrala tjänster 2 149 9 220 9 369 10 069 10 080 9 518 

Utveckling och lansering 4 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 

Räntekostnader 115 102 183 212 191 163 

KOSTNADER 10 664 15 722 15 952 15 680 15 670 15 081 

 
            

Över/underskott 682 -10 342 -5 191 -212 471 1 733 

Ack. Över/underskott 682 -9 660 -14 851 -15 063 -14 592 -12 859 
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3.3 Konsekvensanalys av alternativen 

Myndigheterna kommer att ha omställningskostnader till Svensk e-legitimation 
samtidigt som att de kommer få en högre kostnad i form av ersättning till 
leverantörerna och avgifter till nämnden än som de har för dagens system, vilket 
sammantaget kan innebära att myndigheterna dröjer med sin anslutning. Ett sätt 
att skapa bättre förutsättningar för att myndigheterna ansluter sig innan 
halvårsskiftet 2016 är att deras avgift till nämnden hålls på så låg nivå som 
möjligt. Ingen skillnad har dock gjorts i de båda finansieringsalternativen när det 
gäller uttag av avgifter. Det är viktigt att beakta detta faktum och om kravet på att 
nämnden ska komma i ekonomisk balans under de närmsta åren i 
finansieringsalternativ 2 krävs ett ökat avgiftsuttag, vilket skulle kunna få till 
konsekvens att färre aktörer ansluter sig.  
 
Båda alternativen bygger på i stort sett på samma kostnad för nämnden. 
Kostnaden utgör till den största delen av kostnaden för de centrala tjänsterna som 
är nödvändiga för Svensk e-legitimation. Tjänsterna är upphandlade via ramavtal 
och får anses som rimlig utifrån det perspektivet. Vid en ny upphandling kan 
dessa kostnader komma att skilja sig från de som finns med i kalkylerna nu men 
bedömningen är dock att kostnaden inte kommer öka eller minska drastiskt.  
 
Om krav på att övriga kostnader ska minskas är bedömningen att det kommer 
påverka nämndens möjlighet att styra och påverka Svensk e-legitimation med risk 
för sämre kvalité och säkerhet till följd. Nämndens handlingsutrymme skulle då 
inskränkas med risk för skada för tilltron och tilliten till Svensk e-legitimation. 
Den yttersta konsekvensen av detta är en minskad användning av e-legitimationer 
i offentlig sektors e-tjänster. 

4  Förslag till avgiftskonstruktion 
(med motivering) 

Den upphandlande myndigheten ska betala avgift till nämnden för den tjänst som 
nämnden tillhandahåller. Avgift ska enbart tas ut av tillhandahållare av e-tjänst, 
dvs. av aktörer inom offentlig sektor. De avgifter som kommer in till nämnden ska 
på sikt balansera nämndens kostnader.  
 
Det finns olika sätt att fördela nämndens kostnader till avgifter för de anslutna 
tillhandahållarna av e-tjänster. Ett sätt är att utgå från antal anslutna 
tillhandahållare och att alla får samma årliga avgift. Ett sådant synsätt kan dock 
innebära proportionellt höga avgifter för en tillhandahållare med lågt nyttjande av 
systemet i förhållande till andra tillhandahållare. Det skulle också kunna få som 
effekt att tillhandahållare med förhållandevis få e-tjänster inte ansluter sig till 
systemet. Ett annat mer rättvist sätt att fördela nämndens kostnader kan vara att 
basera avgiften på respektive tillhandahållares nyttjande av systemet. Detta 
kommer naturligtvis förändras år från år men ger ändå en bättre utgångspunkt i 
fördelning av kostnaderna. Det borde anses rimligt att den tillhandahållare som 
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har många användare i sina e-tjänster har en större nytta av systemet och därmed 
bör bära en större del av den totala avgiftens storlek. Varje gång en användare 
nyttjar en tillhandahållares e-tjänst som kräver säker identifiering kommer i de 
flesta fall ett identitetsintyg att ställas ut. Genom att beräkna hur många 
identitetsintyg som ställts ut till respektive tillhandahållare finns det möjlighet att 
sätta en avgift per identitetsintyg. 
 
Årliga antalet transaktioner är inte konstant utan visar för närvarande på en ökning 
med cirka 10 %. Ökningen beror på sådana faktorer som fler e-tjänster, fler 
användare skaffar en e-legitimation och fler tillhandahållare inom offentlig sektor. 
Ökningen av antalet transaktioner kommer antagligen inte fortgå i en jämn takt 
utan det kommer vara variationer mellan åren och det troliga är att ökningen 
mattas av om ett antal år. Det är således relativt svårt att förutspå antalet 
transaktioner under årens lopp. 
 
Myndigheternas användning avspeglar sig också i den ersättning som de kommer 
betala till leverantörerna av eID-tjänst. Den ersättningsmodell som kommer 
tillämpas bygger på att myndigheterna får betala ersättning i förhållande till hur 
många identitetsintyg de har konsumerat i sina e-tjänster. Det borde alltså också 
vara möjligt att ta ut avgiften i förhållande till den ersättning som myndigheterna 
betalar till leverantörerna. På motsvarande sätt som när det gäller volymen 
transaktioner finns det svårigheter i att prognosticera den årliga ersättningen till 
leverantörerna. Däremot skulle ett sådant avgiftsuttag bli enklare att administrera 
för nämnden. 
 
Nämnden beslöt den 22 oktober 2013 hur ersättningsmodellen ska vara uppbyggd 
för den ersättning som en tillhandahållare av e-tjänst ska betala till en leverantör 
för producerade identitetsintyg. Tillhandahållaren av e-tjänst ska betala ett pris per 
användare och månad. Priset räknas om årligen och baseras på tidigare volymer 
för hela offentliga sektorn. Det innebär att vissa antaganden har behövts göras för 
att kunna räkna på den totala årliga ersättningen. Den totala ersättningen beror på 
användningsmönstret, dvs. nyttjandet av offentlig sektors e-tjänster, och hur det 
förändras över tid. Det fasta priset kommer vara fast 2014 och 2015 därefter 
räknas det om beroende på tidigare års volym.  
 
Förslag till avgiftskonstruktion är således att avgiften beräknas som x % av den 
totala ersättning som varje myndighet betalar till leverantörerna.  
 
Procentsatsen sätts utifrån antagandet att alla myndigheter har gått över till det 
nya systemet till 2017. Nämndens kostnader 2017 samt prognos på den totala 
ersättningen som offentlig sektor betalar till leverantörerna 2017 används för att 
beräkna avgiftsuttaget.  
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4.1 Kalkylunderlag för avgiftssättning 2014 

För att räkna fram ovanstående procentsats måste ett antal antaganden göras. 
Nämndens kostnader för åren 2014 – 2019 har beräknats fram tidigare enligt 
kapitel 3.  
 
Procentsatsen x % sätts utifrån att nämndens kostnader 2017 ska täckas helt med 
avgifter. 
 
Att prognosticera den totala ersättningen från offentlig sektor till leverantörerna 
av eID-tjänst är inte helt lätt att göra, men en utgångspunkt kan vara att basera 
prognosen på förhållandet 2012. Den beslutade ersättningsmodellen med 
användningsmönster och volymer från 2012 ger en total ersättning på drygt 28 
miljoner kronor. Antalet transaktioner i myndigheternas e-tjänster har ökat årligen 
med ett antal procent vilka borde innebära att 2017 borde e-tjänster inom offentlig 
sektor ha fler transaktioner än hur förhållandet var 2012. Det är dock väldigt svårt 
att förutspå hur stor ökningen blir och även hur en ökning påverkar den totala 
ersättningen. Ersättningen beror på hur ökningen sker dvs. om ökningen av 
transaktioner beror på att fler personer användare myndigheternas e-tjänster eller 
om ökningen beror på att befintliga användare använder myndigheternas e-tjänster 
i större omfattning. Vid uträkningen av procentsatsen räknas den totala 
ersättningen utifrån 2012 års volymer upp med 15 %, vilket motsvarar drygt 32,6 
miljoner kr. Nämndens kostnader 2017 är beräknad till 15,5 miljoner vilket 
innebär att procentsatsen blir 47,3 %.  
 
 

5  Nämndens förslag vad gäller 
finansieringsalternativ och 
avgiftskonstruktion (med 
argumentation) 

 
Nämnden förordar finansieringsalternativ 1. Det är rimligt att samtliga 
förberedelsekostnader för den nya infrastrukturen för Svensk e-legitimation är 
anslagsfinansierade, vilket ingick i de ursprungliga förutsättningarna vid bildandet 
av e-legitimationsnämnden. I detta alternativ belastas användarna – myndigheter, 
landsting och kommuner – med kostnaderna för de tjänster de nyttjar och inte med 
något annat. 
 
Att täcka kostnaderna för uteblivna anslagsmedel de första åren med högre 
avgifter är inte heller någon lämplig lösning. Det skulle allvarligt riskera att 
användarna avstår från eller senarelägger sin anslutning till Svensk e-legitimation 
med förseningar i e-förvaltningsutvecklingen som följd. 
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Nämnden förordar vidare den avgiftskonstruktion som framgår av avsnitt 4 och 
som innebär att nämndens kostnader belastar användarna med en procentsats av 
den ersättning de enligt valfrihetssystemet erlägger till tillhandahållarna av e-id-
tjänsterna. Procentsatsen föreslås inledningsvis sättas till 47,3 procent. 
 


