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Vetenskapsrådet, som har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag 

att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet 

inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som 

myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär, forskningspolitisk 

rådgivare och ansvarig för kommunikationssystemet Swedish University 

Computer Network (SUNET), har följande synpunkter. 

Generella synpunkter  

Vetenskapsrådet är positivt till att det etableras varaktiga former för 

samordnad statlig it-drift, att detta organiseras genom en samordnande 

myndighet och flera leverantörsmyndigheter samt att leverantörs-

myndigheternas tjänster blir en del av ett samordnat statligt tjänsteutbud. 

Rådet vill i sammanhanget understryka att det uppfattar utredningens förslag 

som att dessa inte är avsedda att påverka förutsättningarna för sådana 

tillhandahållanden av it-driftslösningar till statliga myndigheter som sker 

inom ramen för SUNET. 

11.7 Reglering av villkoren för 

leverantörsmyndigheternas behandling av 

personuppgifter 

Vetenskapsrådet delar bilden av att ingående av personuppgiftsbiträdesavtal 

innebär en viss administrativ börda inom den offentliga förvaltningen och 

ser därför som utgångspunkt positivt på förslag som syftar till att underlätta 

myndigheternas hantering.  

Enligt Vetenskapsrådets erfarenhet är det i arbetet med att ta fram 

personuppgiftbiträdesavtal inte särskilt betungande att i avtalen ange de 

obligatoriska villkor som följer av artikel 28.3 (a)–(h) EU:s dataskydds-

förordning. Det som i praktiken kräver tid och resurser är i stället att 

förhandla och reglera de villkor som är specifika för den aktuella behand-

lingssituationen, till exempel föremålet för behandlingen, behandlingens 

varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter, kategorier av 
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registrerade samt instruktionerna till personuppgiftsbiträdet. Som 

utredningen framhåller är sistnämnda typer av förhållanden inte möjliga att 

reglera i föreskrifter utan förutsätter för behandlingssituationen specifika 

villkor i en överenskommelse mellan parterna.  

Vetenskapsrådet bedömer mot den angivna bakgrunden att utredningens 

förslag om att de villkor som följer av artikel 28.3 (a)–(h) EU:s dataskydds-

förordning ska införas i en nationell förordning om samordnad statlig it-drift 

endast kommer att ha begränsad påverkan på den arbetsbörda som är förenad 

med ingående av personuppgiftsbiträdesavtal. Som alternativ till en sådan 

reglering förordar Vetenskapsrådet att någon myndighet ges i uppdrag att ta 

fram en eller flera mallar för personuppgiftsbiträdesavtal som en person-

uppgiftsansvarig anslutande myndighet kan välja att använda för att reglera 

en leverantörsmyndighets behandling av uppgifter. 

11.10.2 Leverantörsmyndigheter 

Vetenskapsrådet tillhandahåller för närvarande ett antal olika typer av it-

driftstjänster till statliga universitet och högskolor samt vissa andra 

myndigheter som är anslutna till SUNET. Som framgår av betänkandet 

skulle vissa av dessa tjänster även kunna tillhandahållas till andra statliga 

myndigheter. Det är baserat på det underlag som presenteras i betänkandet 

dock inte möjligt för Vetenskapsrådet att bedöma om det nu finns 

förutsättningar för rådet att tillhandahålla tjänster inom ramen för ett samlat 

statligt tjänsteutbud. Vetenskapsrådet instämmer därför i utredningens 

slutsats att det behövs ytterligare utredning för att det ska vara möjligt att ta 

ställning till om rådet ska vara en leverantörsmyndighet. En sådan utredning 

bör enligt Vetenskapsrådet utgå från följande förutsättningar. 

• Ett uppdrag till Vetenskapsrådet att vara leverantörsmyndighet bör 

till sin karaktär och omfattning inte vara mer långtgående än de 

befintliga uppdrag som myndigheten har att tillhandahålla tjänster 

inom ramen för SUNET och bör inte påverka rådets övriga uppdrag. 

• Det behöver finnas en tydlig avgränsning i fråga om vilka  

it-driftstjänster som Vetenskapsrådet ska tillhandahålla, vilken typ 

av stöd som ska erbjudas och vilken support som ska ingå i 

leveransen av tjänsterna. 
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Yttrandet har beslutats av ställföreträdande generaldirektören Maria 

Thuveson efter föredragning av juristen Jacob Winiarski. Vid den slutliga 

handläggningen har även tillförordnade chefsjuristen Victoria Söderqvist 

deltagit. 

Maria Thuveson  

Ställföreträdande generaldirektör 

Jacob Winiarski 

Jurist 
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