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Angående skrivelse till It-driftsutredningen 

It-driftsutredningen (I 2019:03) har tagit del av SKR:s skrivelse Inspel till It-

driftsutredningen, daterad 2020-06-14. Av skrivelsen framgår kommunernas 

och regionernas situation när det gäller it-drift och molntjänster, de 

konsekvenser denna medför liksom de förväntningar och önskemål 

kommuner och regioner har på utredningen. 

Enligt utredningsdirektivet (Dir. 2019:64) är syftet med It-driftsutredningen 

att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång 

till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-

drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata 

leverantörer av it-drift. En viktig del i utredningen är att analysera de rättsliga 

förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och regioner att med 

bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer.  

Flera av de punkter som SKR lyfter fram i skrivelsen kommer att beröras i 

utredningen. Det gäller exempelvis hur situationen kring it-drift och 

molntjänster ser ut idag liksom vilka hinder som finns för säker och 

kostnadseffektiv it-drift. En central del i utredningen är att analysera de 

rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift. Utredningen 

kommer också att göra en omvärldsanalys för att kartlägga och analysera 

relevanta modeller för myndigheters it-drift såväl nationellt som i ett urval av 

särskilt intressanta länder med såväl samordnad statlig it-drift som offentlig-

privat samverkan kring samordnad it-drift. I analyser och förslag ska kraven 

på säker it-drift balanseras mot kostnadseffektivitet och behov av fortsatt 

utveckling och digitalisering av det offentliga Sverige. Inriktning och 

detaljeringsgrad på de förslag som kan komma att läggas blir en aktuell fråga 

i ett senare skede i utredningen.  
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It-driftsutredningen har ett omfattande och komplext uppdrag som ska 

genomföras på relativt kort tid. Vi välkomnar därför input och stöd från 

SKR i vårt arbete. SKR:s medverkan i referensgruppen är viktigt för att 

fånga kommuners och regioners situation och behov i utredningen. 

Sekretariatet kommer under hösten att bjuda in företrädare från SKR för att 

diskutera frågeställningar på det rättsliga området. Ett område där vi gärna 

ser att SKR bidrar ytterligare är kring de juridiska hinder som kommuner 

och regioner upplever avseende utkontraktering av it-drift. Vi för gärna en 

dialog om detta.  

 

 


