
 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Stab    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax   │niklas.horling@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Niklas Hörling 2021-03-22 KS 2021/0101 
   

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Yttrande över remiss av SOU 2021:1 Säker och 
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Infrastrukturdepartementet som Kalmar kommuns yttrande 
över remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (SOU 2021:1). 

Bakgrund 

Delbetänkandet angående ”Säker och kostnadseffektiv it-drift” har sin 
utgångspunkt i statlig IT-drift men också har särskilt fokus på de rättsliga 
förutsättningarna för hela den offentliga sektorns utkontraktering. En av 
slutsatserna är att en lagändring krävs i Offentlighets och sekretesslagen för att 
förenkla drift hos molnleverantörer, men betänkandet visar också vissa brister i 
informationssäkerhetsarbetet hos svensk offentlig sektor. 
 
It-driftsutredningen har genomfört en kartläggning av statliga myndigheters  
it-drift genom en enkät till 200 statliga myndigheter, fallstudier av fem 
myndigheter samt en digital workshop med 16 myndigheter. 
 
Utkontraktering av IT-drift innebär att myndigheten anlitar en extern tjänste-
leverantör för leverans av IT-driftstjänster. Utredningen konstaterar att IT-drift 
är ett flexibelt begrepp som förändras över tid. I nuläget anses det omfatta 
underhåll och hantering av hårdvara, programvara, serverdrift, program-
varusupport, hantering av IT-arbetsplatser, men även exempelvis tillhanda-
hållande av programvara, plattform eller infrastruktur som molntjänst. 
 
Enligt utredningen saknar myndigheterna vanligtvis tillräcklig kompetens och 
kapacitet för att utföra alla tjänsterna själva samt att innovationskraften från 
molntjänster tillför mycket värde. 
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Yttrande 
En förutsättning för all utkontraktering av it-drift, oavsett om det är till 
svenska, europeiska eller amerikanska leverantörer, är att en riskbedömning 
görs. En sådan riskbedömning kräver att man vet vilken information som är 
föremål för utkontrakteringen. För att kunna veta det krävs att informationen 
är genomgången och klassificerad. 
 
Kalmar kommun ställer sig bakom utredarens förslag till ändringar i offentlig-
hets- och sekretesslagen. 
 
Eftersom föreslagen sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap OSL innehåller 
en intresseavvägning behöver det finnas en tillräckligt tydlig vägledning för hur 
denna ska göras. Det finns annars risk att myndigheter avstår från att tillämpa 
bestämmelsen för att möjliggöra utkontraktering eller tar fel hänsyn i sin 
analys.  
 
Det görs i utredningen en bedömning av gällande rätt innebärandes att de 
myndigheter som utkontrakterat it-drift till privata utförare kan ha gjort sig 
skyldiga till röjande i strid med OSL i de fall tillgängliggjorda uppgifter 
omfattats av absolut sekretess. 
 
Kalmar kommun anser därför att förutsättningarna och konsekvenserna för en 
tolkning av röjandebegreppet och när en uppgift ska anses utlämnad i enlighet 
med utredningens förslag, behöver utredas ytterligare. 
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