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Yttrande över remiss av SOU 2021:97 Säker och 

kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 

utkontraktering 
 

Amazon Web Services (AWS) tackar för möjligheten att yttra sig över slutbetänkandet. Vi 

ser positivt på att utredningen tydligt lyfter fram vikten av att statliga myndigheter ges stöd 

och vägledning i valet av säkra och kostnadseffektiva it-driftslösningar. Detta kommer att 

bidra till att uppnå regeringens övergripande mål i sin digitaliseringsstrategi – att Sverige 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

 

Vi delar utredningens syn att myndigheters befintliga it-driftslösningar inte alltid är 

tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva, samt beskrivningen myndigheternas behov av stöd i 

kapitel 5.2.2. Vi välkomnar därför att utredningen föreslår att en myndighet får ett tydligt 

uppdrag att ge stöd och riktlinjer, vilka vi även anser kommer kunna stödja kommuner och 

regioner i deras digitaliseringsarbete. Vi anser detta vara det mest effektiva verktyget för 

att öka myndigheters bristande informationssäkerhetsarbete, vilket utredningen beskriver 

vara en grundproblematik.1  

 

Vi vill i övrigt lämna följande synpunkter.   

 

Övergripande kommentarer på utformningen av samordnad statlig it-drift  

Vi håller med utredningens bedömning i kapitel 10.4.4 att behov av tjänster i första hand 

ska tillgodoses genom att upphandla från privata leverantörer. Detta kommer att främja 

innovation, som annars skulle kunna hämmas,2 och säkerställer även sund konkurrens.3 Det 

ger även statliga myndigheter möjlighet att använda de säkraste och mest 

kostnadseffektiva lösningarna som finns på marknaden.  

 

                                                           
1 SOU 2021:97, s. 281 
2 SOU 2021:97, s. 395 
3 SOU 2021:97, s. 285 
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Vi stöder utredningens slutsats i kapitel 10.5.1, att anslutning till den samordnade it-driften 

ska vara frivillig för statliga myndigheter, då detta gör det möjligt för varje myndighet att 

fatta självständiga beslut efter behov.  

 

Vi ser att det finns en risk för att förslaget får större konsekvenser på marknadssegment än 

vad som redogörs för i konsekvensutredningen, eftersom denna utredning är snävt 

begränsad till statliga myndigheter. I själva verket finns det stort intresse från andra 

offentliga organisationer, till exempel kommuner och regioner, att få tydligare stöd och 

riktlinjer vilket kan leda till större eller oförutsedda konsekvenser, inte minst vad gäller 

konkurrens. Vi anser därför att tillvaratagandet av konkurrens med mera bör utredas 

ytterligare. 

 

Den samordnande myndighetens roll  

Som nämts ovan, håller vi med utredningens bedömning i kapitel 10.6.2 att bristande 

informationsklassificiering och avsaknaden av relevant kompetens är de största hindren för 

säker it-drift. Vi håller även med om att myndigheter behöver stöd, till exempel i form av 

rådgivning, vägledning, utbildning och riktlinjer, för att ge myndigheter bättre 

förutsättningar att arbeta med informationssäkerhet. Vi anser att avsaknaden av vägledning 

och kompetens är det idag största praktiska hindret för myndigheter att fortsätta att 

digitalisera sin verksamhet, och att detta bör därför prioriteras.   

 

Den samordnande myndighetens roll är därför väldigt viktig. Vi stöjder utredningens förslag 

i kapitel 11.3.1, att en myndighet ges i uppdrag att ge samlat stöd till andra myndigheter i 

frågor som omfattas av it-drift; bland annat juridik, informationssäkerhet, upphandling och 

digitalisering. 

 

Leverantörsmyndigheter 

Givet den roll och avgörande inverkan som leverantörsmyndigheter kommer att ha, är det 

viktigt att det finns en större bredd bland de myndigheter som anförtros detta uppdrag än 

vad utredningen förslår. Deras arbete bör även präglas av löpande marknadsdialog i syfte 

att säkerställa såväl affärsmässiga som sakligt riktiga beslut.  

 

Stöd- och expertmyndigheter samt forum för samverkan 

Vi ser positivt på att stöd- och expertmyndigheter stöder den samordnande myndighetens 

inom deras respektive kompetensområden, vilket beskrivs i kapitel 11.3.3. 

 

Då utredningen lyfter fram privata leverantörers centrala del i samordnad it-drift genom 

tillhandahållandet av tjänster, skulle vi välkomna att de forum för samverkan som beskrivs i 

kapitel 11.4 inkluderar näringslivet. Vi skulle även rekommendera att ett expertråd med  

privata leverantörer skapas, för att främja erfarenhetsutbyte även mellan dessa parter.  


