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Det digitala ekosystemet 

► Digitalisering kräver samarbete och 

standarder 

► En sammanhållen digital förvaltning 

kräver rätt information till rätt person i 

rätt tid 

► För att nå dit krävs gemensamma 

insatser 



Hur stödjer SKL, Inera och Kommentus 

kommuner och regioner? 

► 125 befintliga stöd och tjänster 

► 125 stöd och tjänster på gång som 

löpande kommer levereras under en 

treårsperiod. 

► Utvecklingsområde för SKL-koncernen 

att tydliggöra och kommunicera stöd 

och tjänster 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Verksamhetsutveckling 
& 

förändrade arbetssätt 

Stöd i förändringsarbetet 

Tjänster & applikationer 

basdata, infrastruktur & standards 

Lagar & regelverk 

Vi erbjuder service och stöd i 

medlemmarnas förändringsarbete - 

Metodstöd, kompetenshöjande insatser 

och nätverk/plattformar för 

erfarenhetsutbyte. 

Våra medlemmar utvecklar och vässar 

kompetensen och välfärdsleveransen genom 

att använda digitaliseringens möjligheter. 

Vi tillhandahåller digitala 

funktioner, säker digital 

Infrastruktur, standards och 

basdata. 

Vi gör gemensam kravfångst och 

tillhandahåller avtal för 

verksamhetsnära tjänster och 

produkter. 
 

Vi växlar upp lokal innovation 

nationellt 

Vi river rättsliga hinder 

för digitalisering. 

Vi gör det tillsammans 



Exempel på befintliga stöd och tjänster 

► 1177 Vårdguiden 

► SSBTEK, ekonomiskt bistånd 

► Nationell patientöversikt, NPÖ 

► LIKA självskattningsverktyg 

► Vägledning/metod för kommunal 

valadministration 

► Pascal, förskrivningsstöd 

► Ramavtal för 

videokonferenslösningar 

► KLASSA, verktyg för 

informationsklassning 

► FamiljehemSverige 

► Dela Digitalt 

► Svevac, sammanhållen 

vaccinationsinformation 

► Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

► LIKA självskattningsverktyg för lärare 



Ny satsning – riv rättsliga hinder 

1. Inventera och kartlägga 

2. Analysera och föreslå 

3. Kommunicera och påverka 

 



Intressebevakning molntjänster 2019 

Sammanhållet arbete 
Delområde A: 

Molntjänster i ett bredare perspektiv 

- Analys rättsliga frågor 

- Ställningstagande i beredningen för digitalisering och SKL 
styrelse 

- Påverkansarbete 

- Vägledning om metoder och Cloud Act 

 

Aktiviteter: 

WS x 2 med dokumentation 

Politiskt ställningstagande 

Hemställan om gemensam tolkning 

Vägledningar och kommunikation 

 

SKL, Jeanna Thorslund 

Delområde B: 

Fokus implementation av O365 

 

eKlient som exempel 

Hantering informationstyper 

Lösningar 

Vägval införande 

Proof of Concept i eKlients miljö 

 

 

 

Inera AB, Richard Nilsson 

Delområde C: 

Molntjänster i ett bredare perspektiv 

Leverantörsdialog 

 

Avtalsvillkor 

Kravbild sektor 

Ramavtal 

 

 

 

 

Kommentus AB, Rikard Fischbach 

Uppdaterad 2019-04-26 



Molntjänster och röjande i praktiken 

• När det står klart att obehörig befattat sig med hemliga handlingar, 
  

• När uppgifter blivit tillgängliga under sådana omständigheter att man 
måste räkna med att obehöriga skulle komma att ta del av 
uppgifterna, eller 
 

• Omständigheterna i övrigt tyder på att uppgifterna är röjda. 

 

 



Molntjänster och röjande – vad gäller? 

Obehörig har haft 
åtkomst 

• När det står klart att 
en obehörig har 
befattat sig med 
hemliga handlingar 

Obehörig har 
sannolikt haft åtkomst 

• När uppgifter blivit 
tillgängliga under 
sådana 
omständigheter att 
man måste räkna 
med att obehöriga 
skulle komma att ta 
del av uppgifterna 

Uppgifterna kan antas 
vara röjda 

• Omständigheterna i 
övrigt tyder på att 
uppgifterna är röjda 

Molntjänst med 
utländskt ägande? 

• Att uppgifterna finns 
hos 
molntjänstleverantör 
med utländska 
ägarförhållanden där 
annat lands 
myndighet eller 
domstol kan begära 
att få del av 
uppgifterna innebär 
ett direkt röjande 



Molntjänster - Klarläggande krävs 

• Enbart den omständigheten att en obehörig har potentiell tillgång till 
sekretessbelagd uppgift bör inte medföra att uppgiften anses röjd i 
juridisk mening.  

• Det måste klarläggas att uppgiften är röjd eller att omständigheterna i 
övrigt tyder på att uppgiften är röjd.  

• Enbart den omständigheten att uppgiften exponeras för en utländsk 
rättsordning bör inte innebära att uppgiften i sig ska anses vara röjd 
för myndigheter hos den utländska rättsordningen.  



Nästa steg Hemställan till regeringen 

• Förtydligande av rättsläget! 

• Gemensam nationell tolkning – vad gäller? 

• Redan innan den 1 april i år kunde man avtala med leverantörer om 
att inneha säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med stöd av ett 
säkerhetsskyddsavtal (Säkerhetsskyddslagen) – komplettering av OSL? 

 



Projekt Säker digital kommunikation 

Handläggare och 
verksamhet 

Privatpersoner och  
andra intressenter 

Direkt målgrupp (användare) 

• Lätt att skicka och ta emot information 

• Rätt avsändare, mottagare och säker 

överföring av känslig information  
 

Indirekt målgrupp 

• Trygghet genom att inte personlig eller 

känslig information sprids till obehöriga 

• Samma förväntan på spårbarhet och 

tjänst oavsett verksamhet 

• Snabbare handläggning och beslut 

Målbild – tryggare, enklare, snabbare 

Säker digital kommunikation 

över internet 

 Krypterad 
kommunikation 

 Säker avsändare 
 Säker mottagare 
 Skydd mot förvanskning 
 Spårbarhet 

Gemensam 
infrastruktur 

 Hitta säker adressat  



Piloter 2019 – aktörer 
Status 22 april 2019 

SDK  

Testbädd 

Region 

Stockholm 

Lidingö 

kommun 

StorSthlm 

Region 

Skåne 
Kommuner 

KFSK 

Region 

Blekinge 

Kommuner 

Region 

Värmland 

Kommuner 

Arbets-

förmed-

lingen 

Östersunds 

kommun 

Skövde 

kommun 

Skaraborgs-

kommuner 

Haninge 

kommun 

Sundby-

bergs 

kommun 

Nacka 

kommun 

Värmdö 

kommun 

Göteborgs stad 

18 



Intressebevakning – e-legitimation 

• Lika enkelt att autentisera sig digitalt som analogt 
 

• Lika tillgänglighet till en digital identifikation för alla 
individer 

• System för e-legitimering i tjänsten finns och är 
sektorsoberoende 

• Samma förutsättningar att nyttja lösning för digital 
identitetshantering för både offentlig och privat sektor 
 

• Lösning med förutsägbara kostnader som främjar 
digital utveckling  

 

 

 
Kristina Fenger-Krog 



Aktiviteter - e-legitimationer?  
 
• SKL ställningstagande Digital identitetshantering  

• Information om att nyttja BankID i tjänsten, från ett arbetsrättsligt perspektiv  
 

• Enkät för uppdaterat underlag behovs och nuläge 
 

• Sprida kunskap om kommuner och regioners behov  
 

• Verkar för att staten ska ta ett övergripande ansvar för att alla privatpersoner 
kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas 
fram. 
 

• Hur kan vi underlätta befintligt läge -  Tydligare kommunikation? Avtal?  

 

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/framjadigitaliseringmedenelegitimationforalla.27692.html
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/anvandningavbankidpajobbet.27913.html?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbetsgivarfr%c3%a5gor+%e2%80%93+nummer+5,+2019
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/anvandningavbankidpajobbet.27913.html?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbetsgivarfr%c3%a5gor+%e2%80%93+nummer+5,+2019
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/anvandningavbankidpajobbet.27913.html?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbetsgivarfr%c3%a5gor+%e2%80%93+nummer+5,+2019
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/anvandningavbankidpajobbet.27913.html?&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Arbetsgivarfr%c3%a5gor+%e2%80%93+nummer+5,+2019


Regeringsuppdrag  

Grunddata och informationsutbyte 

Slutrapport levererad 30 april 
 

Slutrapport 15 augusti 
 



Uppdraget kring grunddata 

Syfte och innehåll 

Myndigheterna ska lämna förslag 

som syftar till en säker och effektiv 

tillgång till grunddata, bl.a. genom 

att tydliggöra ansvaret för 

grunddata och att öka 

standardiseringen av grunddata. 
 

Deltagande myndigheter 

• DIGG (samordnare) 

• Bolagsverket 

• Lantmäteriet 

• Skatteverket 

• Samverkan med SKL och 
eSam 

Slutredovisning 30 april 2019 



Uppdraget kring elektroniskt 
informationsutbyte 

Syfte och innehåll 
Myndigheterna ska lämna förslag 
som syftar till ökad säkerhet och 
effektivitet gällande elektroniska 
informationsutbyten inom och 
med offentlig sektor, bl.a. genom 
en ökad standardisering gällande 
förvaltningsgemensamma 
lösningar. 
 

Deltagande myndigheter 

• DIGG (samordnare) 

• Bolagsverket 

• Domstolsverket 

• E-hälsomyndighetet 

• Försäkringskassan 

• Lantmäteriet 

• Skatteverket 

• Samverkan med SKL & eSam Slutredovisning 15 augusti 2019 



SKL - samverkanspart i uppdragen 

• Hämta från källan utan mellanhänder 

• Hög uppdateringsfrekvens / hög informationskvalitet 

• Kostnadsfri tillgång till offentlig data 

• Mycket hög tillgänglighet 

• Möjligt att avgränsa data 

• Gemensamma standarder med enhetliga gränssnitt och API:er 

• Sammansatta datatjänster 

• Hög säkerhetsnivå 



Digital samverkan – spaning omvärld  
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• Genom att vi utvecklar 
utifrån gemensamma 
principer kan vi lättare 
utveckla gemensamma 
lösningar  - till nytta för 
medborgare och företag. 

 

• Lättare att utbyta 
information med varandra 

• Lättare att återanvända 
lösningar 

• Mer kostnadseffektivt 

 

Vad är nyttan med ramverket? 


