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PTS svar på remissen ”Säkerhet och 
tillgänglighet vid val”, SOU 2021:96 

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom 

postområdet och området för elektronisk kommunikation. PTS ska enligt 

myndighetens instruktion verka för att företag och andra enskilda har förtroende för 

samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster. 

PTS ska även särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken uppnås inom 

myndighetens ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande och pådrivande i 

förhållande till övriga berörda parter.  

I betänkandet föreslås att personer som har en digital brevlåda ska kunna få sitt 

röstkort digitalt. PTS vill i sammanhanget framföra vikten av att tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning beaktas vid utformning av digitala röstkort, på 

samma sätt som detta görs vid utformningen av fysiska röstkort.  

PTS vill också påpeka att det kan finnas risk att användare av digitala brevlådor 

missar att de fått ett digitalt röstkort i brevlådan eftersom alla användare inte har för 

vana att vittja sin digitala brevlåda regelbundet. Det är inte heller säkert att användare 

av digitala brevlådor känner till att de kan få ett digitalt röstkort i sin digitala brevlåda 

eftersom de kanske inte vet vilka myndigheter som använder digitala brevlådor för 

utskick, eller för att de aktivt avböjt att ta emot utskick i sin digitala brevlåda från vissa 

myndigheter. PTS vill därför också påpeka vikten av att utskick av digitala röstkort 

sker efter information till användarna om möjlighet att få dessa i sin digitala brevlåda 

och i enlighet med användarnas val avseende denna möjlighet. 

 

Detta yttrande har beslutats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga 

handläggning har enhetschefen Andreas Richter och juristen Britt-Marie Jönson 

(föredragande) deltagit.  
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