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Kort om eSam

• Frivilligt samverkansprogram 

mellan 27 myndigheter och 

SKR 

• finansieras med 

medlemsavgifter

• bildades 2015 efter 

E-delegationen

• samverkan kring digitala 

lösningar 

• medlemmarnas digitala 

transformation och 

effektivisering.
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http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html
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eSams syfte

Bidra till 

fortsatt och 

ökad 

digitalisering 

av offentliga 

Sverige

Erbjuda en 

plattform för 

frivillig 

samverkan 

mellan 

offentliga 

aktörer

GENOM ATT

Att gemensamt:

Underlätta

Utveckla

Transformera

Effektivisera



Organisation

Styrgrupp

Värdmyndighet:

Utvecklingsforum

Expertgrupper

Juridik

Säkerhet

Samordningsgrupp

Sakområdesgrupper

Juridik, Säkerhet

Arkitektur,

Kommunikation

Gemensamma utvecklingsinitiativ

kansli
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• 2015 agerar utifrån kritik från JO och tar fram rättsenliga 

lösningar i en vägledning samt ett uttalande. 

1. Avtalet: inte göra tillgängligt, inte lämna vidare

2. Dessutom osannolikt att så ändå inte sker

• 2018 Nytt rättsligt uttalande

• Om bunden av regler i ett annat land, enligt vilka 

tjänsteleverantören kan bli skyldig att överlämna information 

utan svensk laglig grund, får uppgifterna anses vara röjda.

Kort historik om ”molnfrågan”… 
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• Debatt och diskussion, särskilt Almedalen 2019

• Kompletterande PM hösten 2019

• Endast om båda förutsättningar är uppfyllda - avtalet måste vara hållbart

• Lyfte fram 8 kap. 3 § OSL Försäkringskassan ger ut vitbok

• GDPR och Schrems II

Kort historik om ”molnfrågan”… 
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Prioriterade arbetsområden inom ”moln”

1. Gemensam kravställning/kravkatalog

2. IT-avtal

3. Kryptering

4. Leverantörsträffar

5. Teknik – utveckling av produkter och säkerhetslösningar

6. Produkter



9

OSL

• Sekretessreglerade uppgifter?

• Externa mötesdeltagare?

• Leverantören – tillgängligt? Inspelning?

• Sedvanlig sekretessprövning

Om leverantören lyder under viss annan rättsordning…..

• Sekretessreglerade uppgifter?

• Möjlighet att göra uppgifterna tillgängliga?

Digitala möten - vilka frågor bör ställas?
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0

TF

Det som delas digitalt i text, bild och ljud blir ofta allmän handling

• Internt – nej, 

• externt Ja, 

• Gallringsbeslut? 

GDPR

• Personuppgifter (går det att undvika?)

Informationssäkerhet

• ?

Digitala möten - vilka frågor bör ställas?




