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Regeringskansliet 

Infrastrukturdepartementet 

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga 

förutsättningar för utkontraktering SOU 202:1 

Ekonomistyrningsverket har fått ovanstående delbetänkande på remiss. 

Ekonomistyrningsverket välkomnar ambitionen att skapa bättre förutsättningar för 

den offentliga förvaltningens möjligheter till säker och kostnadseffektiv it-drift,  

genom en översyn av de rättsliga förutsättningarna för att anlita privata 

tjänsteleverantörer av it-drift. 

Överföring av personuppgifter till tredjeland  

Ekonomistyrningsverket uppfattar att utredningen har gjort en tämligen restriktiv 

tolkning av vad som utgör en överföring av personuppgifter till tredjeland. 

Ekonomistyrningsverket hade önskat att utredningen hade svarat på de svårigheter 

som myndigheterna möter i denna del avseende utkontrakterad it-drift, givet även 

en bredare tolkning.  

Förslag till sekretessbrytande bestämmelse 

Ekonomistyrningsverket finner utredningens tolkning av begreppen utlämnande 

och röjande av uppgifter problematisk. Utredningens analys bör i det avseende 

kompletteras med vad som avses som teknisk bearbetning eller teknisk lagring.  

Ekonomistyrningsverket tillstyrker författningsförslaget. Det bör bidra till 

förtydligande av förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att anlita privata 

tjänsteleverantörer för it-drift. Ekonomistyrningsverket ser dock gärna att kravet på 

en intresseavvägning kompletteras med tydlig vägledning om hur en sådan ska 

genomföras av den enskilde myndigheten.  

En inskränkt meddelarfrihet 

Ekonomistyrningsverket tillstyrker författningsförslaget. Ekonomistyrningsverket 

anser att samma skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden bör 

råda oavsett hur eller av vem som informationen teknisk bearbetas eller lagras. Det 

bör underlätta för den enskilde myndigheten att förhålla sig till och utnyttja fler 

alternativa it-driftslösningar. 
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I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Chefsjurist Anna Ahlgren 

har varit föredragande. Datum: 2021-05-05 

 .............................................................   .............................................................  
Beslutande Föredragande 

Clas Olsson Anna Ahlgren 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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