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Remiss angående säker och kostnadseffektiv IT-drift rättsliga förutsättningar för utkontraktering SOU 2021:1,
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Förskoleförvaltningen lämnar följande yttrande.
Förskoleförvaltningen är enig i utredningens bedömning att en myndighet som
utkontrakterar it-drift får anses ha lämnat ut de uppgifter som omfattas av
utkontrakteringen till den privata tjänsteleverantören, oavsett om myndigheten har
räknat med att leverantören inte kan ta del av dem. Den bedömning som annars
skulle åligga myndigheterna om hur sannolikt det är att tjänsteleverantörerna skulle
komma att ta del av uppgifterna, t.ex. på grund av kryptering, har förvaltningen
funnit är svår och rättsosäker (jfr. s. 282 i utredningen).
Förskoleförvaltningen tillstyrker utredningens förslag om en sekretessbrytande
bestämmelse i 10 kap. OSL. Vad gäller den intresseavvägning som föreslås vill
förvaltningen framhålla att det finns risk för att denna blir svårtillämpbar och
otydlig. Förskoleförvaltningen ser gärna ytterligare vägledning för denna
intresseavvägning. Detta gäller särskilt mot bakgrund av att antal processer och
därmed vägledande rättspraxis på detta område får antas komma vara begränsat.
Detta gäller även den delen av utredningen som avser överföringar av
personuppgifter till tredjeland och särskilt den omsorgsplikt som gäller vid val av
personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen (jfr. s 202f i utredningen).
Förvaltningen noterar att utredningen även gör anspråk på att klargöra vad som
utgör tredjelandsöverföringar och inte, enligt dataskyddsförordningen. Det är enligt
Förskoleförvaltningen inte uppenbart att utredningens tolkning ska anses vara den
rådande (jfr. översta stycket på s. 215 i utredningen).
Slutligen vill vi understryka att Förskolenämnden ansvarar för malmöbarnens
personuppgifter och barnintegriteten är central för vår verksamhet. Det är därför
avgörande med en ökad tydlighet i dessa frågor generellt och särskilt kopplat till den
problematik vi nämnt i ovanstående stycken.
Förskoleförvaltningen har ingen erinran om utredningen i övrigt.
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