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Yttrande angående – Remiss från 
Infrastrukturdepartementet -Säker och 
kostnadseffektiv it-drift –rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering (SOU 
2021:1) 
Yttrandet  
Vi bedömer att förslagen ger en ökad tydlighet för hur utkontraktering, som på kort sikt är 
nödvändig för staden, kan ske på ett så rättssäkert sätt som möjligt givna det 
internationella rättsläget. Samtidigt anser vi att det är viktigt att det nationella arbetet för 
en långsiktig lösning där sekretesskyddad information kan genomgå teknisk bearbetning 
och lagring inom landets gränser påskyndas. Ett moln i statlig regi skulle möjliggöra en 
inhemsk säkerhetsklassning av såväl teknisk utrustning som den personal som har 
tillgång till utkontrakterad data. 
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Yttrande angående – Remiss från 
Infrastrukturdepartementet -Säker och kostnadseffektiv it-drift –
rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) 
 

Yttrandet 
Vikten av att skydda sekretessbelagda uppgifter kan inte nog understrykas. Ett 
utlämnande ska inte ske om övervägande skäl talar för att det intresse som 
sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av utkontraktering.  
 
Ett uppmärksammat och starkt kritiserat fall är den upphandling rörande 
förändrad IT-drift hos Transportstyrelsen där säkerhetskänslig och av andra skäl 
sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot svensk lag. I 
stort sett hela Transportstyrelsens IT-miljö, varav merparten i systemen 
bedömdes vara skyddsvärt, hade gjorts tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad 
personal. I upphandlingen röjdes sekretessbelagda uppgifter som i hög grad 
kunnat hota rikets säkerhet.  
 
Transportstyrelsens dåvarande och ansvariga ledning saknade relevant kunskap 
och kännedom om hur informationen skulle hanteras. Säkerhetspolisen 
genomförde en förundersökning avseende vårdslöshet med hemlig uppgift.  
När till och med ansvarig generaldirektör begår misstag och skarp kritik riktas mot 
nuvarande regering, är det tydligt att stora brister förekommer och att vägledning 
saknas. 
 
Sekretessen måste ha företräde vid väl avvägda fall. En central vägledning och 
stöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner är nödvändig för att 
förhindra en återupprepning vid införande av den föreslagna sekretessbrytande 
bestämmelsen. 
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Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och 
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar 
för utkontraktering (SOU 2021:1) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (SOU 2021:1), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2021-02-02 erhållit remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – 
rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1). Yttrandet ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast 2020-05-07. 

Delbetänkandets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga 
myndigheter, kommuner och regioner att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift 
till privata leverantörer och vid behov lämna författningsförslag. Delbetänkandet 
innehåller ett omfattande underlag i form av kartläggningar, omvärldsanalys samt 
genomgång av aktuell lagstiftning.  

Delbetänkandets innehåller två författningsförslag. Det ena är att införa sekretessbrytande 
bestämmelse i det i 10 kap. 2 a § i OSL1 som tar sikte på fall då uppgifter lämnas ut till 
företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) eller till en annan myndighet som har i 
uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring av de uppgifter som 
lämnas ut för den utlämnande myndighetens räkning. Ett utlämnande ska – enligt den 
föreslagna bestämmelsen – inte ske om övervägande skäl talar för att det intresse som 
sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av utkontraktering.  

Det andra författningsförslaget är att meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen ska inskränkas för den krets av personer som träffas av 
tystnadspliktslagen. Författningsförslaget innebär en ny punkt i form av 44 kap. 5 § 6p 
OSL.  

Stadsledningskontoret bedömer att delbetänkandets författningsförslag är väl 
underbyggda och tillstyrker dessa.  

 
1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Stadsledningskontoret 
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Utfärdat 2021-03-19 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer inte att förslagen i delbetänkandet medföra några direkta 
ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad, men de kan ge bättre förutsättningar för 
kravställning och genomförande av upphandlingar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att delbetänkandets förslag till författningsändringar inte 
medför några negativa konsekvenser ur en social dimension. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och 

kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 
2021:1  

2. Förslag till Göteborgs Stads yttrande till Infrastrukturdepartementet 
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Ärendet 
Göteborgs stad har 2021-02-02 erhållit remissen Säker och kostnadseffektiv it-drift – 
rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1). Yttrandet ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast 2020-05-07. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade 2019-09-26 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och 
analysera statliga myndighets behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa 
behov tillgodoses. I uppdraget ingår vidare för utredaren att: 

1. analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar för samordnad statlig it-drift 
och lämna förslag på mer varaktiga former för sådan it-drift, om det bedöms lämpligt 
ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver 

2. analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och 
regioner att med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och 
vid behov lämna författningsförslag. 

I delbetänkandet behandlas den delen av uppdraget som redovisas under punkt 2 ovan. 
Det redovisas rättsliga analyser av förutsättningar för utkontraktering av it-drift till 
privata tjänsteleverantörer och lämnas två förslag till förändringar inom offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400).  

Beredning av ärendet 
Ärendet har varit på intern remiss i nämnden för intraservice. Nämnden har av tidskäl valt 
att inte hanterea remissen. Stadsledningenkontoret har under ärendets beredning haft 
kontakt  med intraservice och kommer att använda den information som framkommit som 
underlag i remissvar.  

Delbetänkandet innehåller ett omfattande underlag i form av kartläggningar, 
omvärldsanalys samt genomgång av aktuell lagstiftning. I beredningen av ärendet har 
frågan avgränsats till att handla om delbetänkandets två författningsförslag. 

Nuläge och problembild 
I delbetänkandet beskrivs att utkontraktering av it-drift är en viktig förutsättning för att 
statliga myndigheter, kommuner och regioner ska kunna bedriva sin verksamhet på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. I en genomförd kartläggning påvisas att utkontraktering 
av IT-drift och nyttjande av molntjänster är vanligt förekommande för statliga 
myndigheter. Utkontraktering innebär i korthet att en statlig myndighet, kommun eller 
region uppdrar åt en privat tjänsteleverantör att hantera hela eller delar av it-driften. Det 
kan ge fördelar som effektivisering, besparingar och ökad säkerhet, men det kan också 
föra med sig nackdelar som leverantörsberoende och säkerhetsutmaningar. 

Vid upphandling av it-drift är kravställningsarbetet viktigt. Anlitas en privat 
tjänsteleverantör av it-driftstjänster måste de krav som ställs på informationssäkerhet, 
säkerhetsskydd, sekretess och dataskydd alltid upprätthållas. Bland statliga myndigheter 
och i kommunsektorn råder det enligt utredningen en viss osäkerhet i fråga om de 
rättsliga förutsättningarna för utkontraktering till privata tjänsteleverantörer. Det gäller 
främst tolkningen av när en uppgift ska anses röjd enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)  
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En förutsättning för att statliga myndigheter, kommuner och regioner som är i behov av 
att utkontraktera sin it-drift också ska kunna göra det är att det finns ett regelverk som 
skapar förutsättningar för utkontraktering. Dagens reglering medger utkontraktering av it-
drift men med vissa begränsningar. Delbetänkandets bedömning är att det behövs en 
reglering som i större utsträckning än den nuvarande ger ett uttryckligt stöd för att lämna 
ut uppgifter vid utkontraktering av it-drift. Därför föreslår utredningen två 
författningsförsag 

Utredningens författningsförslag 
Utredningen föreslår att en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) införs som en ny paragraf, 10 kap. 2 a §, med en ny rubrik före 
10 kap. 2 a § av följande lydelse: 

10 kap. 
    Utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter 

2 a § 
    Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas ut till ett företag eller en annan enskild eller 
till en annan myndighet som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den utlämnande myndighetens räkning. 

    En uppgift ska inte lämnas ut om det intresse som sekretessen ska skydda har företräde 
framför intresset av att uppgiften lämnas ut. 

Vidare anges att den i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivna 
meddelarfriheten bör inskränkas för den krets av personer som träffas av lagen 
(2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av 
uppgifter.  Författningsförslaget innebär en punkt 6 i 44 kap 5 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Författningsförslaget innebär inte en ändring i 
tryckfrihetsförordningen utan innebär en ny punkt i befintlig lagstiftning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
I delbetänkandet anges två författningsförslag med syfte att ge tydligare rättsliga 
förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.  

Stadsledningskontoret är positivt till remissens författningsförslag och införande av en 
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt 
tillägget avseende inskränkt meddelarfrihet för den krets av personer som träffas av lagen 
(2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av 
uppgiften. Författningsförslagen ligger i linje med hur Göteborgs Stad ser att frågan kring 
utlämnade av uppgifter i samband med utkontraktering kan tydliggöras. 

Det är positivt att den sekretessbrytande bestämmelsen villkoras så att en avvägning 
mellan intresset av en utkontraktering och de intressen som sekretessen avser att skydda 
beaktas innan utkontraktering.  

Stadsledningskontoret anser den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen inte bara bör 
utan ska kompletteras med central vägledning och stöd till statliga myndigheter, 
kommuner och regioner.  
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Ett införande av den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen tillsammans med en 
central vägledning kommer att tydliggöra och skapa en större enhetlighet för kommuner, 
regioner och myndigheter samt leverantörer vid utkontraktering. 

Stadsledningskontorets anser att de författningsförslag som presenteras i delbetänkande 
Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering 
(SOU 2021:1) ska tillstyrkas. 

 

 

 
  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Inledning 

En säker och kostnadseffektiv it-drift är en förutsättning för den 
offentliga förvaltningens digitalisering. Statliga myndigheter, kom-
muner och regioner ansvarar för att verksamhetens it-driftslösningar 
stödjer en effektiv verksamhetsutveckling och uppfyller krav på 
säkerhet (säkerhetsskydd, sekretess och dataskydd) och kostnads-
effektivitet. It-drift kan bedrivas i egen regi, genom utkontraktering 
till tjänsteleverantör eller genom samordnad it-drift. Vilken it-drifts-
lösning som är den mest lämpade beror på verksamhetens uppdrag 
och vilka uppgifter som hanteras i verksamheten.  

Utkontraktering av it-drift och användning av molntjänster är ett 
vanligt sätt för statliga myndigheter, kommuner och regioner att 
hantera sin it-drift. Det råder dock en viss osäkerhet bland dessa 
aktörer när det gäller de rättsliga förutsättningarna för utkontrak-
tering av it-drift till privata tjänsteleverantörer. Osäkerheten gäller 
främst tolkningen av när en uppgift ska anses röjd enligt sekretess-
lagstiftningen och om det utifrån ett säkerhetsperspektiv är lämpligt 
att utkontraktera it-drift. Detta medför att en del aktörer avvaktar 
med beslut om it-drift, vilket kan få negativa konsekvenser för verk-
samhetens utveckling, säkerhet och kostnad.  

Vårt uppdrag och innehållet i delbetänkandet 

Syftet med utredningen är enligt våra direktiv att ”skapa bättre förut-
sättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker 
och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-
drift eller genom tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna an-
lita privata leverantörer av it-drift”.  

Bilaga 1 - Sammanfattning Rättsliga förutsättningar för utkontaktraktering SOU 2021:1
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I detta delbetänkande fokuserar vi på förutsättningarna för stat-
liga myndigheter, kommuner och regioner att utkontraktera it-drift. 
Vi redovisar en rättslig analys av förutsättningarna för utkontraktering 
av it-drift till privata tjänsteleverantörer och lämnar två författnings-
förslag: ett förslag till sekretessbrytande bestämmelse i OSL om ut-
kontraktering av it-drift och ett förslag om inskränkt meddelarfri-
het. I delbetänkandet redovisar vi också en kartläggning av statliga 
myndigheters it-drift och en omvärldsanalys med erfarenheter från 
andra länder. 

I vårt slutbetänkande som ska redovisas senast den 15 oktober 2021 
kommer vi att fokusera på samordnad statlig it-drift. Vi kommer att 
analysera svenska erfarenheter av samordnad statlig it-drift och de 
säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningarna för samordnad it-
drift. Vi redovisar också våra förslag om samordnad, säker och kost-
nadseffektiv statlig it-drift.  

Vår kartläggning av statliga myndigheters it-drift 

Vår kartläggning bygger på en enkät till 200 statliga myndigheter, 
fallstudier av fem myndigheter och en workshop med företrädare för 
16 myndigheter. Vi har analyserat myndigheternas informations-
hantering och säkerhet, hur deras it-drift och kostnader för it-drift 
ser ut i dag, deras framtida behov av it-drift och vilka eventuella 
hinder för säker och kostnadseffektiv it-drift som finns.  

Både små och stora myndigheter bedriver samhällsviktig verksam-
het och hanterar uppgifter som ställer höga krav på säkra it-driftslös-
ningar. Kartläggningen visar att nästan 90 procent av de 158 myndig-
heter som besvarat enkäten hanterar någon form av skyddsvärd infor-
mation i sin verksamhet. Vanligast är att myndigheterna hanterar olika 
typer av sekretessreglerade uppgifter och känsliga personuppgifter. 
Hälften av myndigheterna arbetar systematiskt med informationssäker-
het i hela eller delar av verksamheten, medan hälften endast har på-
börjat eller ska påbörja sitt informationssäkerhetsarbete.  

De största hindren för säker it-drift är bristande informations-
klassificering och avsaknad av kompetens inom it och säkerhet men 
också beställarkompetens. Kompetensbrist ses som en riskfaktor för 
säker it-drift både bland små och stora myndigheter. De största 
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hindren för kostnadseffektiv it-drift är höga krav på säkerhet, olika 
typer av inlåsningseffekter men även kompetensbrist.  

Vår enkät visar att myndigheternas it-drift både skiljer sig åt och 
har stora likheter. Många myndigheter har utkontrakterat it-drift på 
något sätt, t.ex. genom att använda molntjänster från tjänsteleveran-
törer. Bland myndigheterna uppger 33, 32 och 95 procent att de an-
vänder någon form av IaaS-, PaaS- respektive SaaS-tjänster. Kart-
läggningen visar även att myndigheterna har behov av it-drift i egen 
regi och att det i dag finns minst 220 datacenter i den svenska stats-
förvaltningen. Dessa datacenter är dock av varierande karaktär, från 
större serverhallar till mindre utrymmen i myndigheternas lokaler. 
Större myndigheter har i regel högre kostnader för it-drift. Dock 
finns ett särskilt tydligt samband mellan de som har höga it-drifts-
kostnader och de som bedriver samhällsviktig verksamhet eller som 
omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll. Många 
myndigheter har samordnat sin it-drift med andra myndigheter. Denna 
samordning har i flera fall skett på initiativ av myndigheterna själva 
och omfattar allt från enklare applikationsdrift till att en myndighet 
tillhandahåller all it-verksamhet åt en annan myndighet som ett hel-
hetsåtagande.  

När det gäller framtida behov ser många myndigheter att de fort-
satt har behov av att kunna utkontraktera it-drift och använda moln-
tjänster samt att bedriva viss it-drift i egen regi. Många myndigheter 
pekar på behovet av att de rättsliga förutsättningarna för utkontrak-
tering tydliggörs. Många myndigheter (57 procent) är även intresserade 
av en samordnad statlig it-drift. Uppfattningarna varierar något om 
vilka tjänster som bör ingå i ett samordnat åtagande, men många 
framhåller att fokus bör ligga på standardiserade tjänster.  

Erfarenheter från andra länder 

I Danmark, Finland och Nederländerna har inriktningen för den 
digitala förvaltningen inneburit att it-driftsrelaterade resurser och 
processer koncentrerats och konsoliderats till ett fåtal organisationer 
och servicecenter. Denna inriktning skiljer sig något mot utveck-
lingen i Storbritannien, och sedermera Norge, där marknadsplatser 
för molntjänster etablerats i syfte att göra det lättare för offentliga 
verksamheter att upphandla it-tjänster. Bakomliggande motiv till 
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samtliga länders strategier har dock varit effektivisering och kost-
nadsbesparingar. I Storbritannien anfördes även möjligheten att 
främja brittiska små- och medelstora it-tjänsteleverantörer som argu-
ment. Flera av länderna framhåller att genomförda reformer lett till 
effektivisering, men framför allt förbättrade möjligheter till digital 
utveckling. Dock är det svårt att veta exakt hur effektiva satsning-
arna har varit då länderna inte genomfört jämförbara utvärderingar 
både före och efter reformerna. 

Samtliga länder i omvärldsanalysen lyfter en liknande problematik 
med osäkerhet avseende de rättsliga förutsättningarna för utkontrak-
tering av it-verksamhet. Ett ökat fokus på informations- och cyber-
säkerhet har lett till att länderna upprättat nationella cybersäkerhets-
myndigheter och kompetenscentra. Det är möjligt att båda ansatser 
med servicecenter och marknadsplatser för molntjänster lett till en 
koncentration av kompetens avseende bl.a. it-säkerhet och att upp-
handling gett förutsättningar för kravställning som bidragit till bättre 
informationssäkerhet.  

Överföring av personuppgifter till tredjeland  
enligt dataskyddsförordningen 

Det är bara tillåtet att överföra personuppgifter till en mottagare i 
ett land utanför EU eller EES om det kan ske på någon av de grunder 
som anges i kapitel V i dataskyddsförordningen. Vi bedömer att det 
utgör en överföring av personuppgifter till tredjeland när en person-
uppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde behandlar person-
uppgifter genom användning av utrustning som finns i tredjeland. 
Det saknar betydelse hur lång eller kort tid som utrustningen an-
vänds, och om uppgifterna är krypterade eller pseudonymiserade – 
det är ändå fråga om personuppgifter och en överföring av sådana 
uppgifter. 

Standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som kan läggas 
till grund för överföring av personuppgifter till tredjeland om det i 
mottagarens land finns ett grundläggande rättighetsskydd och en 
möjlighet att göra detta skydd gällande inför domstol eller annan 
oberoende instans. EU-domstolen har ogiltigförklarat ett beslut som 
kommissionen fattat om att det finns en adekvat skyddsnivå för per-
sonuppgifter i USA, mot bakgrund att det grundläggande rättsskyddet 
i USA inte ger en sådan nivå av skydd som krävs enligt dataskydds-
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förordningen. Vår bedömning är att domstolens konstateranden av-
seende rättsläget i USA vad gäller inskränkningar av grundläggande 
rättigheter och tillgången till rättsmedel och oberoende prövning 
äger giltighet även i förhållande till övriga grunder för överföring av 
personuppgifter till USA enligt dataskyddsförordningen, eftersom 
kravet på skyddsnivå är densamma oavsett vilken grund som tillämpas. 

Utkontraktering och röjande 

Vi bedömer att en myndighet som utkontrakterar it-drift har lämnat 
ut de uppgifter som omfattas av utkontrakteringen till tjänsteleve-
rantören. Detta gäller oavsett om omständigheterna när uppgifterna 
tillgängliggjordes tjänsteleverantören var sådana att man – t.ex. pga. 
kryptering eller annan teknisk säkerhetsåtgärd – inte måste ha räknat 
med att tjänsteleverantören eller någon annan utomstående skulle 
komma att ta del av uppgifterna. Uppgifterna är röjda enligt offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom ett utlämnande är 
en form av röjande.  

Förslag till en sekretessbrytande bestämmelse 

Vi föreslår att det i 10 kap. 2 a § OSL införs en sekretessbrytande 
bestämmelse som tar sikte på fall då uppgifter lämnas ut till företag 
eller en annan enskild (tjänsteleverantör) eller till en annan myndig-
het som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den utlämnande 
myndighetens räkning. 

Ett utlämnande ska – enligt den föreslagna bestämmelsen – inte 
ske om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen 
ska skydda har företräde framför intresset av utkontraktering.  

En inskränkt meddelarfrihet 

Vi föreslår att meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen ska inskränkas för den krets av personer 
som träffas av tystnadspliktslagen. 
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Bilaga 2 

 

Till Infrastrukturdepartementet 
i.remissvar@regeringskansliet.se 
kopia: i.esd.remisser@regeringskansliet.se 
ingela.alverfors@regeringskansliet.se 
Infrastrukturdepartementets diarienummer:  I2021/00342 
 

 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande remiss av 
delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – 
rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) 
 
Göteborgs Stad tillstyrker delbetänkandets författningsförslag att införa en 
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) avseende 
utkontraktering av teknisk bearbetning och teknisk lagring av uppgifter. Göteborgs Stad 
tillstyrker även tillägg avseende inskränkt meddelarfrihet för den krets av personer som 
träffas av lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning 
eller lagring av uppgiften. 

Göteborgs Stad anser den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen inte bara bör utan 
ska kompletteras med central vägledning och stöd till statliga myndigheter, kommuner 
och regioner. Ett införande av den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen 
tillsammans med en central vägledning kommer att tydliggöra och skapa en större 
enhetlighet för kommuner, regioner och myndigheter samt leverantörer vid 
utkontraktering. 

Det är positivt att den sekretessbrytande bestämmelsen villkoras så att en avvägning 
mellan intresset av en utkontraktering och de intressen som sekretessen avser att skydda 
beaktas innan utkontraktering.  

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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