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Yttrande över Remiss - It-driftsutredningens delbetänkande Säker
och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för
utkontraktering, SOU 2021:1
Sammanfattning
Piteå kommun är positiv till lagförslaget och ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar
och slutsatser som utredningen har kommit fram till, men har vissa synpunkter.
Allmänt
Att hantera it-drift genom utkontraktering och användning av molntjänster är vanligt förekommande inom offentlig förvaltning och ofta nödvändigt för att kommuner ska kunna fullfölja sina uppdrag. Det råder dock osäkerhet när det gäller de rättsliga förutsättningarna för
detta, främst när det gäller i vilka fall en uppgift ska anses röjd enligt sekretesslagstiftningen
och i vilka fall en utkontraktering av it-drift är möjligt och lämpligt utifrån ett dataskyddsperspektiv. En bestämmelse som innebär att utkontraktering av it-drift inte ska hindras av sekretess och ett klargörande när det gäller förutsättningarna när det gäller dataskydd är därför välkommet.
Angående begreppet ”teknisk bearbetning och teknisk lagring”
Begreppet, eller definitionen av begreppet, ”teknisk bearbetning och teknisk lagring” bör ses
över och uppdateras, så att det omfattar de it-tjänster som i dagsläget levereras till kommuner
av både privata leverantörer och myndigheter och som inte träffas av begreppet, exempelvis
supportpersonal som tar del av information vid fjärrstyrning.
Angående krav på intresseavvägning
Det bör det finnas en tydlig vägledning för hur intresseavvägningen ska gå till i praktiken.
Annars finns risk att myndigheter fortsätter att tolka sekretessfrågor vid utkontraktering olika.
Exempelvis bör klargöras hur myndigheten ska se på civilrättsliga avtal om sekretess, kryptering och skyldighet för leverantör att följa amerikansk lagstiftning vid intresseavvägningen.
Angående utredningens bedömning att utlämnande alltid innebär ett röjande
Piteå kommun delar inte utredningens bedömning att ett utlämnande alltid innebär ett röjande.
Piteå kommun menar att det inte kan vara fråga om ett röjande om uppgiften i fråga har skyddats på ett sådant sätt att mottagaren inte har någon möjlighet att ta del av uppgiften, exempelvis genom digital maskering eller kryptering. Detta kräver dock att uppgifterna verkligen
maskerats eller krypterats så att mottagaren inte kan ta del av dem. Eftersom det inte alltid är
alldeles enkelt att säga vad som är tillräcklig kryptering och eftersom det inte alltid är lämpligt att använda sig av kryptering vid utkontraktering av it-drift, behövs en sekretessbrytande
bestämmelse för att kommuner ska kunna fortsätta med nödvändig utkontraktering utan att
bryta mot tystnadsplikten.
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Angående utredningens slutsatser i fråga om rättsläget när det gäller tredjelandsöverföringar
Utredningens tolkning av EU-domstolens dom i det så kallade ”Schrems-II”-målet innebär ett
underkännande av alla praktiska möjligheter för tredjelandsöverföringar av personuppgifter
till USA. Piteå kommun konstaterar att denna tolkning leder till stora begränsningar i vilka
leverantörer som kan anlitas för behandling av personuppgifter och understryker att frågan på
något behöver hanteras, särskilt med hänsyn till det rådande marknadsläget.
Piteå kommun vill också lyfta frågan om behandling av krypterade personuppgifter i exempelvis ett moln som kontrolleras av tredje land, verkligen innebär ett överlämnande av personuppgifterna till tredje land. I likhet med resonemanget ovan ställer sig Piteå kommun tveksam till att en personuppgift har överlämnats till en mottagare om mottagaren inte har någon
möjlighet att ta del av uppgiften, exempelvis genom tillämpning av krypteringsalgoritmer och
nycklar från oberoende tredje part.
Övrigt
Piteå kommun konstaterar att det kan finnas behov av översyn även av 11 kap 4a § OSL, som
har vissa skärningspunkter med föreslagen ny bestämmelse i OSL.
Piteå kommun delar i övrigt de synpunkter som framförs på utredningen av Sveriges kommuner och landsting (SKR).
Piteå kommun

Helena Stenberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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