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Kristoffer Hartman 
010-1902656 

Yttrande över It-driftsutredningens delbetänkande 
Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021: 1. 

Sammanfattning 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (Plikt- och prövningsverket) 
instämmer i förslagen i utredningen. 

Avseende överföring av personuppgifter till tredje land efterfrågar Plikt- och 
prövningsverket konkreta förslag på hur frågan kan lösas. 

Plikt- och prövningsverkets verksamhet 

I Plikt- och prövningsverkets verksamhet hanteras många personuppgifter. 
Vissa behandlingar rör känsliga personuppgifter och vissa uppgifter omfattas 
av sekretess. I myndighetens arbete används en kombination av ett eget 
datacenter (med servrar, lagring mm) för uppgifter som kräver ett särskilt 
skydd, samt outsourcing av andra digitala tjänster. Plikt- och prövningsverket 
ser fördelar med att kunna köpa grundläggande tjänster såsom mail, 
videokonferens, fillagring, klienthantering med mera som tjänst. Det finns dock 
två områden som till stor del har en negativ inverkan på Plikt- och 
prövningsverkets arbete med en effektiv digitaliseringsprocess: 

• Utkontraktering och röjande. 

• Överföring av personuppgifter till tredjeland enligt GDPR 
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Utredningens förslag 

En sekretessbrytande bestämmelse 

Att få till stånd en ändring i sekretesslagen för att underlätta Plikt- och 

prövningsverkets utkontraktering är angeläget. Vi anser att lag (2020:914) om 
tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av 
uppgifter är ett steg på vägen men att den inte löser myndighetens problem 
med utkontraktering då lagen endast omfattar personer som är bosatta i 
Sverige. Plikt- och prövningsverket ser därför positivt på förslaget om en 

sekretessbrytande bestämmelse. Myndigheten anser dock att även sådan 
utkontraktering kan kräva ytterligare skyddsåtgärder för viss information. 

Dataskydd 

När det gäller frågan om överföring av personuppgifter till tredje land anser 
Plikt- och prövningsverket att det är än mer angeläget att få en lösning till 
stånd. Myndigheten hade därför gärna sett att utredningen hade fokuserat mer 

på denna del. I sammanhanget hade det varit intressant med djupare 
genomlysningar av vilka alternativ som finns, som t.ex. europeiska alternativ 
som GAIA-X eller andra lösningar. 

Beredning och beslut 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit stabschefen Mikael 
Sundell, avdelningscheferna Annika Fahlvik och Christian Söderblom samt 
chefsjuristen Jan Nyquist. Generaldirektören Christina Malm har beslutat efter 
föredragning av juristen Kristoffer Hartman. 

�A/ 1vC� 
Christina Malm 

Uflt_ 
Kristoffer Hartman 


