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Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag 

till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 

2021:97) 

Infrastrukturdepartementet har begärt Riksantikvarieämbetets yttrande över Säker och 

kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 

2021:97). 

 

Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet tillstyrker utredningens förslag. Utredningens förslag är ett steg i rätt 

riktning och det är positivt att utredningen har kommit så långt i sina resonemang kring hur en 

möjlig lösning kan se ut och hur den ska införas. De förslag utredningen har lagt fram bidrar till 

att skapa goda förutsättningar att välja ändamålsenliga it-driftlösningar vid digitaliseringen av 

kulturarvet.  

 

Riksantikvarieämbetet anser emellertid att Riksarkivet borde vara en av de utpekade 

expertmyndigheterna utifrån deras uppdrag att ge ut föreskrifter och allmänna råd till statliga 

myndigheter för exempelvis digitalt bevarande och gallring. 

 

I det följande lämnar Riksantikvarieämbetet sina synpunkter i enlighet med utredningens 

rubriceringar. 

Synpunkter 

10.4.4 Behov av nya tjänster bör i första hand tillgodoses genom samordnad 

upphandling av privata leverantörers tjänster 

Riksantikvarieämbetet instämmer i att gemensamma behov som inte ryms i det 

standardiserade utbudet av tjänster behöver hanteras samordnat. Riksantikvarieämbetet 

anser att en sådan modell måste hantera nya behov skyndsamt och ta höjd för en snabbt 

föränderlig omvärld, till exempel förändringar inom säkerhetspolitiken och förändrade 

användarbehov.  
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11.10.2 Leverantörsmyndigheter 

Riksantikvarieämbetet instämmer i förslaget att de angivna myndigheterna ska ges i uppgift 

att vara leverantörsmyndigheter och erbjuda it-driftstjänster inom ramen för ett samordnat 

statligt tjänsteutbud. Riksantikvarieämbetet anser dock att det behöver säkerställas att 

leverantörsmyndigheterna inte prioriterar den egna organisationens behov före de anslutna 

myndigheternas behov. 

 

Riksantikvarieämbetet delar bedömningen att Sunet kan vara en aktuell leverantörsmyndighet 

framöver, särskilt för delar av kulturarvsområdet.   

11.10.3 Stöd- och expertmyndigheter 

Riksantikvarieämbetet tillstyrker utredningens förslag till stöd- och expertmyndigheter. 

Riksantikvarieämbetet föreslår att även Riksarkivet ges i uppdrag att vara en av de utpekade 

expertmyndigheterna. Skälet härför är Riksarkivets uppdrag att ge ut föreskrifter och allmänna 

råd till statliga myndigheter för exempelvis digitalt bevarande och gallring. Det sker förslagsvis 

genom att det införs en ny paragraf, 15 b §, i förordningen (2009:1593) med instruktion för 

Riksarkivet av följande lydelse.  

 

Myndigheten ska samverka med den samordnade myndigheten enligt förordningen 

(2023:000) om samordnad statlig it-drift avseende stöd till statliga myndigheter i frågor som 

rör digitalt bevarande och gallring. 

 

 

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Joakim Malmström efter föredragning av it-

tjänsteansvarige Johan Carlström. Även vikarierande överantikvarien Torsten Hökby, tf. 

avdelningschefen Fredric Dahlgren, chefsjuristen Maria Westergren och it-chefen Christer 

Lundgren har varit med om den slutliga handläggningen. Beslutet har signerats elektroniskt 

och saknar därför underskrifter. 
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