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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

Beslut
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag om varaktiga former för 
samordnad statlig it-drift med följande synpunkter och/förtydligande 
rörande förslaget i avsnitt 11.7 samt bedömningen i avsnitt 10.6.7.

Utredningens förslag i den del som rör villkoren för 
leverantörsmyndigheters behandling av personuppgifter (avsnitt 11.7) 
innebär att delar av ansvarsfördelningen mellan 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde regleras i 
förordning. Som utredningen påpekar kan det finnas vissa 
effektivitetsfördelar med att visst innehåll är förbestämt och genom att 
instruktionen blir en del av överenskommelsen. Förslaget omhändertar 
dock inte att myndigheter ofta gör olika bedömningar i frågor om ett 
biträdesförhållande eller inte och att det kan finnas behov av att 
anpassa ansvarsfördelningen utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet. Det innebär att nyttan med förslaget kan bli begränsad vilket 
kan tala mot att reglera ansvarsfördelningen på det sätt som 
utredningen föreslår. 

Vidare är utredningens bedömning om att säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter inte ska kunna hanteras inom det statliga 
tjänsteutbudet i avsnittet om hantering av säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter i det samordnade statliga tjänsteutbudet 
förenklad (avsnitt 10.6.7). Både de myndigheter som tillhandahåller it-
drift och de myndigheter som köper sådana tjänster kan bedriva 
säkerhetskänslig verksamhet. Tjänsterna kan exempelvis vara 
samhällsviktiga eller säkerhetskänsliga ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Länsstyrelsen anser att säkerhetsskyddsklassificerade 
informationssystem kan vara en del av det statliga tjänsteutbudet utan 
att säkerhetsskyddade uppgifter hos myndigheterna röjs. 

Beslut

Datum
2022-03-14

 

Ärendebeteckning 
106-9833-2021



Beslut 2 (2)Länsstyrelsen 
Uppsala län 2022-03-14 106-9833-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet om remissyttrande har fattats av landshövding Göran Enander 
med chefsjurist Solmaz Vikström som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsråd Cecilia Magnusson medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

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