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Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed
lämna följande synpunkter.
Utredningen föreslår ett tillägg till regeln i regeringsformen (RF) 7 kap 7 §
för att göra regeln teknikneutral. Detta för att möjliggöra en ökad
digitalisering av regeringsarbetet och att anpassa regeln efter den tekniska
utvecklingen. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet håller med om att
detta är en viktig målsättning men vill föra fram följande med anledning av
utredningens överväganden och förslag.
I utredningen framförs att RF 7 kap 7 § inte kan tolkas som teknikneutral
utan istället ska innebära ett krav på att underskrift görs med penna på
papper. Denna tolkning görs trots att det, som utredningen påpekar, inte finns
någonting i ordalydelsen som talar emot en teknikneutral tolkning.
Utredningens tolkning utgår istället från tidigare förarbeten och uttalanden.
Ordalydelsen lämnar, som utredningen påpekar, inget hinder mot att tolka in
även elektroniska underskrifter som ett möjligt sätt att skriva under beslutet.
Det finns därför av detta skäl inget egentligt hinder mot att tolka om
bestämmelsen med hänvisning till den tekniska utvecklingen.
Jag delar dock utredningens slutsats att det med stor sannolikhet kommer att
komma alternativ till undertecknande och att det av den anledningen finns
skäl att föra in ”eller bekräfta” i grundlagsbestämmelsen. I samband med
detta kan det klargöras i propositionen att tolkningen av ”skriva under” ska
innefatta även säkra former av elektroniska underskrifter.
Avslutningsvis kan tilläggas att den bestämmelse som föreslås handlar om
vilken form en underskrift ska ske. Det skulle innebära en bestämmelse på en
detaljnivå som inte riktigt har någon motsvarighet i RF. Den typen av
bestämmelse lämpar sig bättre i verkställighetsföreskrift eller i lag.
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Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av universitetslektor Patrik
Bremdal. Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens
dekanus, professor Anna Singer.
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