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Kulturförvaltningens yttrande

Kulturförvaltningen välkomnar utredningen och följer dess väg till slutbetänkande
med stort intresse. Säker och kostnadseffektiv IT-drift är en viktig förutsättning för
förvaltningens digitaliseringsarbete och utredningens slutsatser påverkar
förutsättningarna och möjligheterna för detta arbete framöver. I förlängningen
handlar det om vilken service kulturförvaltningen kan ge medborgare och
besökare, både i form av digital tillgänglighet och i rollen som trygg och säker
informationsbärare.
Kulturförvaltningen har två övergripande reflektioner i relation till betänkandet.

Kompetensbrist största riskfaktorn

Remissvar från kulturförvaltningen.docx

Kulturförvaltningen delar utredningens bild att de största hindren för säker IT-drift
är avsaknad av kompetens inom IT och säkerhet men också vad gäller
beställarkompetens. Kulturförvaltningen håller också med om att det finns en
osäkerhet avseende de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av ITverksamhet och ser därför positivt på att dessa ses över och tydliggörs för att ge
offentlig verksamhet ett tydligare beslutsstöd då privata leverantörer av IT-drift
anlitas.
Kulturförvaltningen efterfrågar också tydligare vägledning utifrån lagstiftning och
regler, inte minst när det gäller den sekretessbrytande bestämmelsen, då en
sådan vägledning skulle innebära stort stöd för förvaltningens beställarroll i
relation till privata leverantörer. Genomförs förändringarna utan vägledning och
stöd ser kulturförvaltningen en risk i att kompetensbrist och osäkerhet inom
området på förvaltningsnivå kommer leda till antingen felaktig kravställning eller
att förvaltningen inte kan genomföra nödvändiga IT-satsningar. Båda dessa
scenarios kan få negativa konsekvenser för verksamhetens utveckling, säkerhet
och kostnad och kan i förlängningen påverka medborgarna negativt i form av
försämrad service och utbud.
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Förtydligande kring e-arkivering

Kulturförvaltningen önskar också se ytterligare förtydligande kring om och i så fall
hur utredningens slutsatser och de föreslagna förändringarna påverkar earkivering och arkivmyndigheternas uppdrag enligt arkivlagen.

Övriga kommentarer

Kulturförvaltningen tycker det är positivt att utredningen skickats på
förvaltningsremiss då verksamhetsperspektiven på frågor om säker IT-drift är
viktiga att fånga in. Samtidigt har utredningen ett tydligt juridiskt perspektiv och
många av slutsatserna och förslagen är svårbedömda då kulturförvaltningen
saknar den juridiska kompetens som krävs för att ta ställning till dem.
Kulturförvaltningen efterlyser därför en bredare dialog mellan förvaltningarna och
stadskontorets jurister när förvaltningarnas synpunkter kring den här typen av
remisser samlas in.
Om utredningens slutsatser och förslag verkställs ser kulturförvaltningen också
gärna att en stadsövergripande dialog förs kring vilka kompetenser som förväntas
finnas vad gäller IT-säkerhet och utkontrakteringar på respektive förvaltning samt
vad som kan hanteras av centrala IT-funktioner och jurister.
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