
 
Yttrande 

Pelle Persson  Datum: 2022-03-17 
IT  Dnr: 3.4.1-2021-104901 
  Skyddsnivå: (K0) Ingen/låg 

 

Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, Sweden   Mallversion:2021/02 
Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala 
Telefon/Phone: +46 (0) 18 17 46 00 Fax: +46 (0) 18 54 85 66   
Internet: http://www.lakemedelsverket.se, E-mail: mailto:registrator@lakemedelsverket.se 1 (2) 

Yttrande över remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift           
(Dnr I2021/03265, internt dnr 3.4.1-2021-104901)  

Sammanfattning 
Läkemedelsverket har, utifrån sitt perspektiv, inget att invända mot förslaget. 

Läkemedelsverket anser att: 

• Förslaget om successiv uppbyggnaden av förmågan hos berörda myndigheter är 
positiv.  

• Det är positivt att betänkandet innehåller stöd till myndigheter kring val av 
driftslösningar (d v s både fysisk it-drift och stöd vid val av driftslösningar). 

• Det är positivt att samordnad it-drift enligt förslaget sak bygga på en frivillighet. På så 
vis utgör det ytterligare en valmöjlighet av driftslösningar för de myndigheter som har 
dessa behov. 

Betänkandet innehåller inte några lagförslag eller bedömningar som direkt berör 
Läkemedelsverket eller påverkar verkets verksamhet i någon större utsträckning. 

Kommentar på enskild formulering 

1.1 Förslag till förordning om samordnad statlig it-drift 
 
Formuleringen av 7 § andra stycket i lagförslaget, att den samordnade myndigheten ska 
analysera myndigheters behov av it-driftstjänster, bör ses över. 
 

Varje enskild myndighet bör analysera sitt behov av it-driftstjänster, det kan inte åligga den 
samordnande myndigheten som däremot ska stödja. Detta kan tydligare framgå av 
formuleringen i författningsförslaget och ligger dessutom helt i linje med förslagen i remissen 
i övrigt. 

 
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Joakim Brandberg efter föredragning av 
enhetschefen för it-enheten Pelle Persson. I den slutliga handläggningen har även 
verksjuristen Peter Wilén och it-säkerhetsspecialisten Carl Bagge deltagit. 
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På Läkemedelsverkets vägnar 
 
 
Joakim Brandberg 
 
 Pelle Persson 

 

 
Detta beslut har hanterats digitalt och är därför inte undertecknat 
 

Kopia till: registrator, Joakim Brandberg, Pelle Persson, Infrastrukturdepartementet 
i.remissvar@regeringskansliet.se, i.esd.remisser@regeringskansliet.se 
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