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Agenda

� Kort om CeSam , Grundläggande strukturella förutsättningar

� Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet



Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat

Center för eSamhället (CeSam)

eHälsa Skola
Näringsliv  
och arbete

Samhälls-
byggnad, 
transport 
och miljö

Kultur och 
fritid 

Demokrati 
och 

delaktighet

Grundläggande strukturella förutsättningar
• Lagar & regler, 
• Informationsstruktur & begrepp, 
• Infrastruktur & 
• informationssäkerhet

Gemensamt kansli och programkontor

Gemensamma tjänster och funktioner 
T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden, Shared services

Center för eSamhället (CeSam)



Lagar och Regler

� Nya utmaningar vid samverkan 

- Vad får utbytas?

- Hur får det utbytas?

- Vilka avtal krävs? (affärsavtal, PuL, Sammanhållen journalföring)

� Direktåtkomst vs Utlämnande

- Direktåtkomst, hitta och titta hos andra parter

- Utlämnande, kopia, allmän handling

� Aktiviteter: 

- CeSam: Vägledningar, Goda exempel

- E-delegationen, vägledningar



Informationsstruktur och Begrepp

� Mycket stort område 

� Ordning på detta är en förutsättning för:

- t.ex. behörighetsmodell och 

- vid utbyte av information

� Respektive myndighet/sektor måste ta ansvar för sin del

� Kommunal sektor har behov utöver detta för sin egen verksamhet

� Aktiviteter: 

- CeSam: Grundläggande modell ”att växa i” startar upp med stöd av 

Vinnova

- E-delegationen: Semantisk interoperabilitet



Informationssäkerhet

� Ledningens ansvar

� Utmaning med 
”gemensamma”
system

� Aktiviteter:

- Nätverk KIS

- Nätverk NIS

- MSB

- E-delegationen

Informationssäkerhet

Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Spårbarhet

Säkerhet Integritet

Teknisk säkerhet

Regler &
Rutiner

Roller &
Ansvar

Upp-
följning

Fysisk
säkerhet

IT-
säkerhet

Administrativ 
säkerhet

Utbildning



Infrastruktur

� Samverkan driver behovet av gemensam infrastruktur

� Återanvändbarhet :”en gång fångat data” ska kunna 
återanvändas

� Aktiviteter:

- Intressebevakning Svensk e-legitimation

- Intressebevakning SAMBI

- Intressebevakning Skolfederation.se

- Deltar i SIS TK450

- Deltar i E-delegationens olika projekt för att ta fram en 
gemensam arkitektur för infrastruktur.



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

AU EDAR

(E-delegationens Arkitekturramverk)



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

Samverkan med medborgare och företagare i fokus

Målbild 2020
Välfärdstjänster baserade på och ordnade 
utifrån privatpersoners och företagares 
(kunder) behov, som är enkla och 
säkra att använda och tillgängliga 
via flera kanaler. 

Arbete

Skola

Hälsa

Företag

Familj

Åldrande

Vårdnad

Samhälle



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

Arbete

Skola

Hälsa

Företag

Familj

Åldrande

Vårdnad

Samhälle

Samverkan med medborgare och företagare i fokus

Kundprocesser

Myndighets interna 
verksamhetsprocesser

”Tjänster produceras av kund 
och leverantör i samverkan”



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

Förvaltningsgemensamma tjänster och information

Tjänsteförmedling, tjänsteväxel och säker meddelandehantering

Kundens processer 
och livshändelser

Digitala möten med medborgare och företag

Myndighetsspecifika 
tjänster och information

Förutsättningar för samverkan
(vägledningar, standarder och arkitektur)

Sektorsvisa digitala mötenMyndighetsvisa digitala möten Privata aktörers digitala möten

e-legitimation Mina ärenden

Mina fullmakter Mina meddelanden Mina uppgifter

Mitt arkiv

Starta
eget

Söka
studieplats

Söka
boende

Söka
tillstånd

Invandra till 
Sverige

Söka vård
omsorg

Söka
arbete

Kundens processer, livshändelser och behov

Privata tjänster och 
information

Företag Privatperson

Bastjänster

Notifiering Positionering Loggning

K A N A L E R

Bli
efterlevande



ARBETSMATERIALARBETSMATERIAL

Spelplan med fokus på samverkan 

Privata aktörerEU - MSA

Statlig
myndighet

Kommun

Kommun
Statlig

myndighet

Landsting

MSA

MSA – Member State Agency

Samverkan inom offentlig verksamhet

Statliga myndigheter har alla olika uppdrag
Kommuner och landsting har i princip alla samma uppdrag

Företag Privatperson
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Spelplan med fokus på samverkan 

Privata aktörerEU - MSA

Statlig
myndighet

Kommun

Kommun
Statlig

myndighet

Landsting

MSA

MSA – Member State Agency

Samverkan inom offentlig verksamhet

Statliga myndigheter har alla olika uppdrag
Kommuner och landsting har i princip alla samma uppdrag

Företag Privatperson
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Ingångar för privatpersoner
och företag

Kommunikation med 
offentliga och privata aktörer

Kommunikation med 
offentliga och privata aktörer

Interna verksamhets-
och stödsystem

Interna verksamhets-
och stödsystem
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Spelplan med fokus på samverkan 

Privata aktörerEU - MSA

Statlig
myndighet

Kommun

Kommun
Statlig

myndighet

Landsting

MSA

MSA – Member State Agency

Samverkan inom offentlig verksamhet

Företag Privatperson

Samverkan är alltid mellan olika aktörer. Fokus för 
vårt arbete är alltså en arkitektur för samverkan 
och inte enskilda aktörers interna arkitekturer.
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Spelplan med fokus på samverkan 

Privata aktörerEU - MSA

Kommun

Kommun
Statlig

myndighet

Landsting

MSA

MSA – Member State Agency

§PDL, §HSL
§SFB

§EU

§SoL
§LSS

Företag Privatperson

Privata utförareVårdgivare

Målbild 2020
Gränsöverskridande
samverkan per sektor och 
sektorsövergripande
där flera myndigheter
och aktörer samverkar

Juridisk interoperabilitet
Organisatorisk interoperabilitet
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Säker meddelandehantering

Konceptuell arkitektur

Samverkan inom offentlig verksamhet Privata aktörerEU

Förvaltningsgemensamma 
tjänster och information

Myndighetsspecifika
tjänster och information

Privata 
tjänster och information

Digitala möten med medborgare och företagFörutsättningar för 
samverkan

Vägledningar

Standarder

Principer

Strategi

Arkitektur

Verksamhet

Information

Applikation

Teknik
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Förvaltningsuppdrag

Livscykel

Initiativ

Resurser
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Bastjänster
Bastjänster

Bastjänster

Bastjänster
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Digitala möten med privatpersoner och företag

e-legitimation
e-signatur

Myndighetsspecifika bastjänster och sammansatta tjänster

Mina vård 
kontakter

Myndighet ”bolaget”Försäkrings-
bolag

Kommun

VårdgivareBank

Tjänstekatalog

Gemensamma
tjänster

Ärende

Mina uppgifter

Meddelande

BT BT BT BTBT BT

Fullmakt

Terminologikatalog

…

e-tjänste-
leverantörer

EU MSA

K A N A L E R

Pension verksamt.seMyndighet

Landsting ”utförare”

EU brygga

Tjänsteleverantörer

ST ST ST STST ST

Sammansatta tjänster

Tjänsteförmedling, tjänsteväxel och säker meddelandehantering

…

Bastjänster

BT BT BT BT

Privat

BT



Pågår

Genomförandestöd:

� NIF/VLAUTO

� EDAR

� Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster 

� Den Gemensamma Utvecklingsprocessen 

� E-delegationens vägledningar 

� informationssäkerhet.se 

Kommunikation/meddelandehantering:

� SHS

� RIV

� Peppol

� SSEK (försäkringsbranchens standard

Säkerhet:

� Svensk e-legitimation

� (Pågår en SSO pilot enl nya e-leg 
konceptet som drivs av Verksamt och 
Mina meddelanden)

� SAMBI, identitets och 
behörighetsfederation för vård och 
omsorg 

� Skolfederation, identitets och 
behörighetsfederation

� LIS förordning

Administrativa processer

� Statens Servicecenter

� E-faktura & e-beställ 



Pågår

Medborgarcentrerade 
processer/förvaltningöverskridande
processer/kedjor 

� migreraprocessen

� samordnad planering och fastighetsbildning

� efterlevandeprocessen

� barnfamilj (Transformator) 

� ekonomiskt bistånd

� att gå i pension 

� RIF 

� Starta företag (inklusive Dukat)

� Mitt bygge

� Effektivisering av konkurshanterings 
processen(Länsstyrelsen, Kronofogden, AF, 
Bolagsverket, Domstolsverket, 
Konkursförvaltare, mfl)

� Starta restaurang (Dukat)

Portaler:

� Öppnadata.se 

� verksamt.se

� minpension.se

� minavardkontakter.se

� minameddelanden.se 

� geodataportalen.se 

� tjänstekatalogen.se 

Grunddata: 

� privatperson

� fordon

� Företag

� Näringslivsregistret,

� geodata

� fastighet 



Varför E-delegationens arkitekturramverk för 
samverkan

Etablera en effektivare utveckling av förvaltningsgemensamma tjänster och 
förvaltningsövergripande processer 

Bättre förståelse för den 
gemensamma 

arkitekturen och dess 
byggblock

Effektivare 
myndighetssamverkan i 
utveckling och förvaltning 

av 
förvaltningsgemensamma          

e-tjänster

Bättre utnyttjande av 
befintliga (eller 
kommande) 

förvaltningsgemensamma  
tjänster och verktyg

Syfte

Förslag på effektmål

Målbild 
Digitala 
Mötet

Målarkitektu
r

Arkitektur-
principer

Arkitekturvy
er

Arkitektur-
styrning

Leveransområden


