
 1/2 

Remissvar 
 

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se 

 

 

 

Datum 

2022-03-19 

ESV dnr 

2021-01461-2 

Handläggare 

Peter Linderoth 

Ert datum 

2022-03-09 

Er beteckning 

I2021/03265 

 

Infrastrukturdepartementet 

Remissvar på SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv 

it-drift 

Ekonomistyrningsverket (ESV) svarar på remissen utifrån vår uppgift att utveckla 

och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten. Dessutom 

bedriver vi it-drift åt Regeringskansliet och två andra myndigheter. 

ESV tillstyrker delar av utredningens förslag men lämnar även avvikande 

uppfattningar och ytterligare inspel till förslagen. 

ESV tillstyrker huvudinriktningen och investeringsmodellen 

ESV stöder huvudinriktningen i utredningen, dvs. en varaktig och samordnad 

it-drift för att nå högre säkerhet och kostnadseffektivitet.  

Vidare tillstyrker ESV den föreslagna investeringsmodellen med anslag till 

myndigheterna som får i uppgift att bygga upp verksamhet, bidrag till behövande 

myndigheter samt att när verksamheten är uppbyggd finansiera den genom avgifter 

från anslutna myndigheter.  

ESV avstyrker förslaget om uppdrag till ESV 

ESV avstyrker förslaget om att ESV får i uppdrag att ta fram en nollmätning. Till 

skillnad från de andra två föreslagna myndigheterna har inte ESV någon befintlig 

uppgift som är relevant för detta uppdrag. ESV saknar därmed de efterfrågade 

förmågorna, och är av den anledningen inte bäst lämpad för uppdraget. ESV anser i 

stället att uppdraget är lämpligare att ge till Myndigheten för digital förvaltning 

(DIGG).  

Ytterligare inspel om risker och kostnadseffektivitet 

Den största risken med förslaget är att infasningen tar lång tid. Det skulle ta fem år 

efter att reformen är igång under 2024 till dess att alla myndigheter som vill är 

anslutna, enligt utredningens bedömning av hur många som vill ansluta sig. 

Samtidigt är risken stor att myndigheter med sämst informationssäkerhetsnivå, som 

också har stora behov av hjälp, inte kommer att accepteras av 

leverantörsmyndigheterna på grund av för dålig informationssäkerhet.  
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ESV anser att det finns ett alternativ för att höja den totala säkerhetsnivån som man 

kan överväga. Det är att under en övergångstid låta myndigheter som redan i dag 

bedriver it-drift till andra myndigheter ansluta fler myndigheter med samma eller 

lägre skyddsvärde för sin information. Exempelvis skulle ESV, som levererar 

it-drift till andra myndigheter, kunna ansluta ytterligare ett antal myndigheter. En 

sådan styrning kan utformas genom direkta regeringsuppdrag till aktuella 

myndigheter eller genom att skapa incitament för dem att ansluta sig frivilligt.  

Mot bakgrund av att frågan om kostnadseffektivitet är en viktig del i uppdraget 

saknar ESV även en utförligare analys av den långsiktiga budgetära konsekvensen 

av en varaktigt samordnad statlig it-drift. 

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Avdelningschef Peter 

Linderoth har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Peter 

Kvist, deltagit. 

Datum: 2022-03-19 
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Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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