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Yttrande över It-driftsutredningens slutbetänkande ”Säker 
och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former 
för samordnad statlig it-drift” (SOU 2021:97) 

Er beteckning: I2021/03265

Länsstyrelsen i Norrbottens län (nedan Länsstyrelsen) yttrar sig över 
IT-driftsutredningens slutbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv IT-
drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift” 
(SOU 2021:97).

Länsstyrelsens utgångspunkt
Länsstyrelserna har sedan 15 år tillbaka en gemensam IT-drift. 
Uppdraget att samordna IT-driften gav regeringen genom 
Finansdepartementet till länsstyrelserna i regleringsbrevet för budgetår 
2007 (Fi2007/8545). Länsstyrelsernas IT-avdelning är organiserad 
under Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det finns en överenskommelse 
om gemensam IT-organisation mellan Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och övriga länsstyrelser. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län besvarar remissen med utgångspunkt i 
sin roll som föreslagen stödmyndighet inom området säkerhetsskydd 
samt som användare av den samordnade IT-drift som tillhandahålls av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns remissvar utgår från deras roll 
som tillhandahållare av samordnad IT-drift. Remissvaret är framtaget i 
samverkan och Länsstyrelsen i Norrbottens län instämmer i det som 
Länsstyrelsen i Västra Götaland för fram.
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Kapitel 10 Utgångspunkter och principer för varaktiga 
former för samordnad statlig it-drift

10.4.4 Behov av nya tjänster bör i första hand tillgodoses 
genom samordnad upphandling av privata leverantörers 
tjänster
Länsstyrelsen ställer sig frågande till utredningens bedömning att 
behovet av nya tjänster inom samordnad statlig it-drift i första hand 
bör tillgodoses genom att tjänsterna upphandlas samordnat från 
privata leverantörer. Att privata leverantörer är ett fortsatt viktigt 
inslag är inte samma sak som att de bör väljas i första hand. Som 
beredskapsmyndighet är det särskilt viktigt för Länsstyrelsen att ha 
digital suveränitet. Det innebär höga krav på rådighet över information 
och system i olika samhällssituationer. En bedömning av vilken 
driftform eller systemlösning som är bäst behöver därför göras i varje 
enskilt fall, utifrån vad som är lagligt och lämpligt.

Kapitel 11 Förslag till varaktiga former för samordnad 
statlig it drift

11.3.3 Stöd-och expertmyndigheter
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att stöd- och expertmyndigheter 
ska lämna stöd i frågor om it-drift inom sina respektive 
kompetensområden. Genom att samverkan äger rum med den 
samordnande myndigheten blir det lättare för alla inblandade 
myndigheter att säkerställa att stödet blir av generell karaktär och inte 
på individuell nivå. Därmed undviks också onödiga konflikter med 
stöd- och expertmyndigheternas tillsynsuppdrag. Se vidare under 
avsnitt 11.10.3.

11.4 Forum för samverkan
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att den samordnande 
myndigheten ska ha till uppgift att leda samverkan mellan de 
involverade myndigheterna. Det blir enklare för alla om det finns en 
utpekad organisation som har det ansvaret. 

11.8.1 Behovsstyrd och samordnad upphandling av tjänster 
inom samordnad statlig it-drift  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att Kammarkollegiet ges i 
uppgift att samverka med den samordnande myndigheten om 
upphandling av ramavtal för tjänster inom it-drift avsedda för statliga 
myndigheter. Den samordnande myndigheten kommer sannolikt 
upparbeta värdefull kompetens och en förståelse för myndigheternas 
behov. 
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Samtidigt måste Kammarkollegiet kunna utgå även ifrån andra 
myndigheters behov än de som omfattas av den samordnande it-
driften. De myndigheter som inte kommer omfattas av den 
samordnande it-driften kan komma att ha delvis andra behov, med 
exempelvis högre krav på säkerhet. Länsstyrelsen framhåller vikten av 
att även myndigheter som inte omfattas av den samordnande it-driften 
ges samma förutsättningar att framställa behov till Kammarkollegiet 
och avropa på deras ramavtal. 

11.10.1 Samordnande myndighet
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att DIGG ges i uppgift att vara 
samordnande myndighet för den samordnade statliga it-driften.

11.10.3 Stöd- och expertmyndigheter
Länsstyrelsen tillstyrker att tillsynsmyndigheterna enligt 
säkerhetsskyddslagen utses till stöd- och expertmyndigheter och ges i 
uppgift att samverka med den samordnande myndigheten i frågor som 
rör it-drift. 

Länsstyrelsen delar utredningens bedömning att tillsynsmyndigheterna 
kan fördela uppdragen att lämna stöd mellan sig. Länsstyrelserna är 
vana vid att samverka och fördela ansvar i olika frågor. 

Det är inte helt tydligt för Länsstyrelsen vilken roll vi förväntas ta som 
stödmyndighet inom dessa frågor. SÄPO och Försvarsmakten har som 
samordningsmyndigheter ansvaret för att ge stöd och vägledning 
enligt säkerhetsskyddslagen. Det är också de myndigheterna som tar 
fram den typ av vägledningar och material som verkar vara avsikten 
att stödmyndigheterna ska bidra med. 

Vid sidan av SÄPO, Försvarsmakten och berörda länsstyrelser har 
dessutom ett antal andra myndigheter i uppdrag att utöva tillsyn över 
enskilda verksamhetsutövare. Därutöver står Länsstyrelserna för egen 
del under SÄPO:s tillsyn. Sammantaget kan de olika aktörernas roller 
inom säkerhetsskyddet få betydelse vid fördelningen av uppgifter och 
ansvar mellan de föreslagna stödmyndigheterna. 

Genom att vägledningen ska vara på generell nivå, och riktad till den 
samordnande myndigheten, bör inte rollen som stöd- och 
expertmyndighet komma i konflikt med länsstyrelsernas 
tillsynsuppdrag över en del av de myndigheter som kommer anslutas 
till den samlade statliga it-driften.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med 
informationssäkerhetssamordnare Jimmy Rova som föredragande. 
I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Susanne 
Nilsson, avdelningschef Karin Börjesson och tillsynshandläggare 
Sandra Schylander medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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