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Datum 

ah) 

?TS 

Promemoria 1 

Vår referens: Avdelningen för verksamhetsutveckling 

Remissvar angående IT-driftsutredningens 
delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för utkontraktering 
(SOU 2021:1) 

PTS lämnar med utgångspunkt från myndighetens ansvarsområde följande synpunkter på 
delbetänkandet ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering”. 

PTS synpunkter 
Behovet av utkontraktering av it-drift är stort men begränsas för närvarande av gällande 
regelverk och otydlighet i detsamma. PTS är därför positiv till förslaget avseende införande av 
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), men lyfter 
nedan några aspekter att beakta i det fortsatta lagstiftningsarbetet. PTS vill också poängtera 
behovet av ökad vägledning kring delning av personuppgifter i samband med 
utkontraktering. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Utredningen bedömer, under avsnitt 10.1, att en myndighet som utkontrakterar it-drift får 
anses ha lämnat ut de uppgifter som omfattas av utkontrakteringen till den privata 
tjänsteleverantören. PTS saknar i detta sammanhang ett uttryckligt resonemang kring att 
detta inte även medför att handlingar som lämnats ut till tjänsteleverantören, t.ex. utkast 
som myndigheten sparar genom tjänsteleverantörens it-tjänster, därmed kan anses vara 
expedierade och bli allmänna handlingar. 

I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör definitionen av begreppet utkontraktering ensas med 
hur begreppet används i förarbetena som ligger till grund för genomförandet av betänkandet 
Kompletteringar i den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82 och i förarbetena till lagen 
(2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av 
uppgifter. 

Post- och telestyrelsen 
Postadress:  , Telefon: www.pts.se 

E-post: pts@pts.se 

http://www.pts.se/


         

      

             
             
             

            
              

                  
               

             
 

            
      

Datum 

Post- och telestyrelsen 

Promemoria 2 

Beträffande förslaget om inskränkt meddelarfrihet har PTS inga synpunkter. 

Ökad vägledning vad gäller delning av personuppgifter 

till myndigheterna. 

ärendet har även avdelningschefen Håkan Nyberg deltagit. 

Som konstateras redan i direktivet utgör det en utmaning för en utkontrakterande myndighet 
att bedöma om leverantören kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder så att uppgifter inte olovligen förs över till ett tredjeland. 

Det finns utrymme för varje personuppgiftsansvarig myndighet att tolka vad som utgör 
”tillräckliga garantier”, det framstår dock som ineffektivt att varje myndighet ska ta fram en 
egen lösning och det finns risk för att lösningarna kommer att skilja sig åt, där en del riskerar 
att inte hålla tillräcklig kvalitet. Dessutom finns det även stor risk för att myndigheter avstår 
från effektiva molnlösningar. Således finns det ett stort behov av tydligare vägledning riktad 

Yttrandet har beslutats av divisionschefen Tove Friberg. I den slutliga handläggningen av 
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