
 
 

  
  

      

   
 

 
    

 

  
  

  
 

     
          

   
 
 
 

    
 

 
           

                
         

          
          

 

 
           

            
           

              
           

               
              

           
 

            
           

              
            

             
              

            
           

1Malmö stad 
1 (2) Kommunstyrelsen 

Datum Yttrande 
2021-05-05 
Adress 
August Palms Plats 1 
Diarienummer Till 
STK-2021-173 Infrastrukturdepartementet 

Remiss från Infrastrukturdepartementet - It-driftsutredningens delbetän-
kande Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga förutsättningar för ut-
kontraktering (SOU 2021:1) 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 

Sammanfattning 
Malmö Stad menar att det förtydligande av rättsläget beträffande förutsättningarna för ut-
kontraktering av it-drift som utredningen erbjuder är välkomnat, men att det är av vikt att en 
lagändring i enlighet med utredarens förslag kompletteras med utförliga tillämpningsanvis-
ningar. Speciellt i förhållande till den föreslagna intresseavvägningsmodellen blir detta cen-
tralt för att tillämpningen ska kunna bli likvärdig och rättssäker. 

Yttrande 
Inledningsvis kan nämnas att digitaliseringsarbete av offentlig förvaltning är en komplicerad
process där många perspektiv och bedömningar behöver sammanvägas till ett ur alla per-
spektiv godtagbart resultat. Inte sällan uppstår konflikter mellan förvaltningens behov av till-
gång till effektiva digitala verktyg och behovet att skydda uppgifter från insyn. Malmö Stad 
delar förvaltningarnas synpunkter i att utredningens förslag skulle innebära ett förtydligande
av rättsläget. Malmö Stad har dock svårt att avgöra till vilken grad en sådan bestämmelse
skulle möjliggöra effektiviseringar för staden med hänvisning till att det inte står helt klart
vilka av stadens verksamheter som skulle omfattas av bestämmelsens räckvidd. 

Malmö Stad välkomnar utredarens förslag att införa en ny sekretessbrytande bestämmelse i
offentlighet och sekretesslagen. Det är Malmö Stads uppfattning att bestämmelsen skulle in-
nebära ett visst klargörande av rättsläget och i viss mån skapa förutsättningar för en kost-
nadseffektiv it-drift. Det skall dock nämnas att exempelvis den geografiska lokaliseringen av
uppgifter i molntjänster i många fall skapar en juridiskt svårbedömd situation där den svens-
ka lagstiftningen är en av flera legala komponenter. En annan faktor, som utredaren lyfter 
fram, ligger i bestämmelsens föreslagna räckvidd ”teknisk bearbetning eller lagring”. Det kan 
ifrågasättas vad som omfattas av begreppen ”teknisk bearbetning eller lagring”. Som exem-



 
  

  

          
          

          
            

    
 

            
           
          

          
 

             
             

           
 

 

 

    

 

 

   
 
 
 

2 (2) 2

pel på informationsbehandling som klart ligger utanför begreppen, och därmed bestämmel-
sens räckvidd, nämner utredaren arbetsuppgifter hänförliga till journalföring, bedömning av
röntgenbilder eller patientrådgivning. I kombination med att bestämmelsen förses med skyl-
digheten att tillämpa en intresseavvägning vid utkontraktering så finns det risk att tillämp-
ningsområdet blir mycket snävt. 

Det är av stor vikt att lagstiftningen förses med noggranna tillämpningsanvisningar. En mel-
lan myndigheter ojämn tillämpning av bestämmelserna kan få negativa effekter för sekretes-
sen för skyddsvärd information. Även informationsdelning och samordning av insatser
myndigheter emellan kan bli lidande om bestämmelserna inte tillämpas enhetligt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Malmö Stad i grunden ser positivt på utredarens förslag,
men framhåller att utkontraktering av IT-drift fortsätter att vara en mycket komplicerad och
central fråga för staden, även om utredarens förslag införlivas i lag. 

Ordförande 
Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 
Anna-Lena Alnerud 
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