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Box 256 
SE-751 05 Uppsala 

Besöksadress: 
Dag Hammarskjölds väg 7 

Handläggare: 
Per-Olof Andersson 

Telefon: 
018-471 78 82 

www.uu.se 

Pelle.Andersson@uu.se 

YTTRANDE 

Datum Dnr 
2022-03-08 UFV 2021/3011 

Infrastrukturdepartementet 

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

Uppsala universitet har anmodats att lämna synpunkter på It-
driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-
drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift 
(SOU 2021:97). 

I betänkandet utreds förutsättningarna för samordnad statlig it-
drift. Det centrala syftet bakom utredningen har varit att skapa 
bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få 
tillgång till säkra och kostnadseffektiva it-driftslösningar. 
Utredningen föreslår att en samordnad statlig it-drift skall 
regleras i en förordning med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 
Den samordnade it-driften föreslås organiseras genom en 
samordnande myndighet och flera leverantörsmyndigheter. 
Enligt utredningen skall myndigheter ha möjlighet att ansluta sig 
till det samordnade statliga tjänsteutbudet genom att ingå 
överenskommelser med en eller flera leverantörsmyndigheter. I 
utredningen föreslås även att ett antal myndigheter får 
funktionen som stöd- och expertmyndigheter, vilka 
huvudsakligen skall lämna stöd i frågor om it-drift. 

Sammanfattning 
Uppsala universitet ställer sig bakom författningsförslagen och 
tillstyrker i stort de bedömningar som It-driftsutredningen gjort. 
Universitetet är positiv till modellen med frivillig anslutning till 
samordnad it-drift även om universitetet idag inte ser någon 
anledning att nyttja tjänster inom ramen för den föreslagna 
samordningen. 

Universitetet har dock vissa synpunkter på slutbetänkandet, 
vilka delges nedan. 

Kommentarer och ändringsförslag 
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9 Rättsliga förutsättningar för informationshantering inom 
samordnad it-drift 

9.3 Dataskydd 
I slutbetänkandet uttalas att samordnad it-drift kan beskrivas 
som en form av utkontraktering mellan myndigheter. De 
dataskyddsaspekter som belystes i It-driftutredningens 
delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) anses därför 
ha relevans även i förhållande till samordnad it-drift (s. 261). 
Universitetet efterfrågade i sitt remissvar till delbetänkandet en 
tydligare utredning om hur en personuppgiftsansvarig skall 
bedöma en situation när utkontrakteringen aktualiserar att 
personuppgifter överförs till tredjeland. Ett sådant förtydligande 
saknas alltjämt i slutbetänkandet. 

Uppsala universitet betonar att molntjänster till sin natur utgör 
en risk för röjande av personuppgifter, ändamålsglidning och 
vidareutnyttjande av uppgifterna utanför informationsägarens 
kontroll. Det vore värdefullt om användandet av statlig 
molntjänst kunde tydliggöras, särskilt mot bakgrund av EU-
domstolens dom i mål C-311/18. 

11 Förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift 
11.7 Reglering av villkoren för leverantörsmyndigheternas 
behandling av personuppgifter 
I de situationer när en ansluten myndighet ska lämna ut 
personuppgifter till en leverantörsmyndighet behöver den 
personuppgiftsansvarige säkerställa att den behandling av 
personuppgifter som kommer att utföras är förenlig med 
dataskyddslagstiftningen. I slutbetänkandet gör utredningen 
bedömningen att leverantörsmyndigheterna som utgångspunkt 
kommer att agera i egenskap av personuppgiftsbiträde inom 
ramen för den it-drift som tillhandahålls de anslutna 
myndigheterna. Det framgår även att de anslutna myndigheterna 
sannolikt kommer vara personuppgiftsansvariga men att det inte 
kan uteslutas att det finns situationer då en ansluten myndighet 
är personuppgiftsbiträde åt en annan myndighet (s. 339). 
Bedömningen av personuppgiftsansvaret skall dock göras i varje 
enskilt fall. Det skulle kunna uppkomma situationer i den 
blandade it-miljön där självständigt personuppgiftsansvar, 
gemensamt personuppgiftsansvar och biträdesförhållande 
aktualiseras. En blandad it-miljö med egen drift, utkontraktering 
och/eller samordning med en leverantörsmyndighet kan 
resultera i en minskad kontroll av den offentliga it-driften. Mot 
bakgrund av att den samordnade it-driften kan aktualisera 
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komplexa personuppgiftsfrågor och då en felaktig bedömning i 
det enskilda fallet kan få allvarliga konsekvenser understryker 
Uppsala universitet vikten av en tydlig vägledning.  
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