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2021-04-26 106-693-21 

Regeringskansliet 

Peter Huotila Infrastrukturdepartementet 
Utvecklingsstrateg 
010-2233268 
Peter.Huotila@lansstyrelsen.se 

IT-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv IT-
drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) 
Ert dnr: I2021/00342 

Beslut 
Länsstyrelsen tillstyrker förslagen: 

 att en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på utkontraktering av it-drift 
bör införas och 

 att den placeras i 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att en intresseavvägning införs gällande utkontraktering 
av IT-drift till privata tjänsteleverantörer. Vid utkontraktering av IT-drift till annan 
myndighet kan dock en villkorslös bestämmelse införas. 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om en inskränkt meddelarfrihet för den krets av 
personer som träffas av lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk 
bearbetning eller lagring av uppgifter. 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen ska 
träda i kraft den 1 januari 2022. 

Allmänt 
Länsstyrelsen har utkontrakterat IT-driften avseende teknisk bearbetning och lagring till 
den gemensamma IT-avdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Uppdraget att 
samordna IT-driften gav regeringen till länsstyrelserna i regleringsbrevet för budgetår 
2007. Formerna för den samordnade IT-driften regleras via en överenskommelse om 
gemensam IT-organisation mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga 
länsstyrelser. 
Länsstyrelsen bedömer att det för den utlämnande myndigheten inte blir någon skillnad 
mellan utkontraktering av IT-drift och samordnad IT-drift. 
Länsstyrelsen ser inte heller några ytterligare skyddsåtgärder som läker de brister i 
amerikansk lagstiftning som EU-domstolen identifierar i Schrems II. I de fall alternativ 
till amerikanska molntjänstleverantörer saknas hanterar Länsstyrelsen riskerna genom att 
minimera mängden personuppgifter som behandlas i tjänsten. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på utredningens bedömning av röjandebegreppet och i 
de olika fall som detta exemplifieras. 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 
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Remissyttrandet har tagits fram av i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
som också är remissinstans samt med Länsstyrelsen i Stockholms län som är värdlän för 
länsstyrelsernas stödfunktion för informationssäkerhet och dataskydd. 

Synpunkter på förslagen 

En sekretessbrytande bestämmelse 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på 
utkontraktering av it-drift bör införas. 
Den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen är möjlig att tillämpa i de fall där det 
annars skulle riskera att bli ett obehörigt röjande. Den möjliggör också utkontraktering 
och samordning av IT-drift som omfattar uppgifter som träffas av absolut sekretess. 

Den sekretessbrytande bestämmelsens utformning 
Länsstyrelsen tillstyrker att den sekretessbrytande bestämmelsen placeras i 10 kap. 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
Länsstyrelsen anser precis som utredningen att lämplighetsavvägningar inför 
utkontraktering av IT-drift alltid måste göras oberoende av sekretessbrytande 
bestämmelser. En nödvändig förutsättning är att arbeta systematiskt med 
informationssäkerhet så att lämpligheten kan avgöras utifrån handlingarnas 
skyddsvärden. 
Länsstyrelsen tillstyrker att en intresseavvägning görs inför utkontraktering av IT-drift till 
privata tjänsteleverantörer. 
Länsstyrelsen anser dock att man bör skilja på utkontraktering av IT-drift till privata 
tjänsteleverantörer respektive till andra myndigheter. 
Uppgifter som endast lämnas ut för teknisk bearbetning och lagring enligt 
tryckfrihetsförordningen (TF) genererar inte några allmänna handlingar hos den 
mottagande myndigheten. Vid begäran om utlämnande är det därför endast hos den 
utkontrakterande myndigheten som det förekommer allmänna handlingar. Det är denna 
myndighet som ska göra sekretessprövningen. Uppgifterna har därmed samma 
sekretesskydd enligt OSL som om utkontraktering inte hade skett. 
Eftersom uppgifterna skyddas hos den mottagande myndigheten genom redan existerande 
bestämmelser i TF och OSL bör en villkorslös sekretessbrytande bestämmelse kunna 
införas som tar sikte på utkontraktering och samordning av IT-drift mellan myndigheter 
avseende om teknisk bearbetning och lagring. 
En villkorslös sekretessbrytande bestämmelse ger också möjlighet att tydliggöra 
förhållandet mellan myndigheterna och därmed motverka risken för att myndigheterna 
gör olika intresseavvägningar. 
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En inskränkt meddelarfrihet 
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag om en inskränkt meddelarfrihet för den 
krets av personer som träffas av lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av 
teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter. 

Ikraftträdande 
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att ändringarna i offentlighets- och 
sekretesslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med utvecklingsstrateg Peter Huotila 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. länsråd Cecilia 
Magnusson, länsjurist Martin Coborn samt säkerhetsskyddschef Maria Roskvist 
medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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