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Göteborgs Stads yttrande gällande
remiss av delbetänkande Säker och
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)
Göteborgs Stad tillstyrker delbetänkandets författningsförslag att införa en
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) avseende utkontraktering av teknisk bearbetning och teknisk
lagring av uppgifter. Göteborgs Stad tillstyrker även tillägg avseende
inskränkt meddelarfrihet för den krets av personer som träffas av lagen
(2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller
lagring av uppgiften.
Göteborgs Stad anser den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen inte
bara bör utan ska kompletteras med central vägledning och stöd till statliga
myndigheter, kommuner och regioner. Ett införande av den föreslagna
sekretessbrytande bestämmelsen tillsammans med en central vägledning
kommer att tydliggöra och skapa en större enhetlighet för kommuner,
regioner och myndigheter samt leverantörer vid utkontraktering.
Det är positivt att den sekretessbrytande bestämmelsen villkoras så att en
avvägning mellan intresset av en utkontraktering och de intressen som
sekretessen avser att skydda beaktas innan utkontraktering.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Jörgen
Fogelklou (SD) som yttrande en skrivelse från den 28 april 2021 (bilaga A).
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Representanterna från V och MP antecknade som yttrande en skrivelse från
den 4 maj 2021 (bilaga B).

Göteborg den 5 maj 2021
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende 4.2

Yttrande angående – Remiss från
Infrastrukturdepartementet -Säker och
kostnadseffektiv it-drift –rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)
Vikten av att skydda sekretessbelagda uppgifter kan inte nog understrykas.
Ett utlämnande ska inte ske om övervägande skäl talar för att det intresse
som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av
utkontraktering.
Ett uppmärksammat och starkt kritiserat fall är den upphandling rörande
förändrad IT-drift hos Transportstyrelsen där säkerhetskänslig och av andra
skäl sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot
svensk lag. I stort sett hela Transportstyrelsens IT-miljö, varav merparten i
systemen bedömdes vara skyddsvärt, hade gjorts tillgänglig för icke
säkerhetskontrollerad personal. I upphandlingen röjdes sekretessbelagda
uppgifter som i hög grad kunnat hota rikets säkerhet.
Transportstyrelsens dåvarande och ansvariga ledning saknade relevant
kunskap och kännedom om hur informationen skulle hanteras.
Säkerhetspolisen genomförde en förundersökning avseende vårdslöshet med
hemlig uppgift. När till och med ansvarig generaldirektör begår misstag och
skarp kritik riktas mot nuvarande regering, är det tydligt att stora brister
förekommer och att vägledning saknas.
Sekretessen måste ha företräde vid väl avvägda fall. En central vägledning
och stöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner är nödvändig för
att förhindra en återupprepning vid införande av den föreslagna
sekretessbrytande bestämmelsen.
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Bilaga B
Yttrande (V) och (MP)
Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende 4.2

Yttrande angående – Remiss från
Infrastrukturdepartementet -Säker och
kostnadseffektiv it-drift –rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)
Vi bedömer att förslagen ger en ökad tydlighet för hur utkontraktering, som
på kort sikt är nödvändig för staden, kan ske på ett så rättssäkert sätt som
möjligt givna det internationella rättsläget. Samtidigt anser vi att det är
viktigt att det nationella arbetet för en långsiktig lösning där sekretesskyddad
information kan genomgå teknisk bearbetning och lagring inom landets
gränser påskyndas. Ett moln i statlig regi skulle möjliggöra en inhemsk
säkerhetsklassning av såväl teknisk utrustning som den personal som har
tillgång till utkontrakterad data.
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