
Välkommen till en fortsatt diskussion om frågan om 
myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade 
digitala mötestjänster. Myndigheters möten i molnet 
(MMiM) är en oerhört aktuell fråga, inte minst på 
grund av Corona-epidemin. Ett stort antal myndigheter 
har med kort betänketid flitigt börjat använda molnba-
serade tjänster för möten, t ex MS Teams och Zoom. 

Nu tar vi nästa steg
Syftet med förmiddagen är att diskutera och dela ny kun-
skap om molnbaserade, digitala mötestjänster. Vi infor-
merar också om resultatet och erfarenheter från utred-
ningar, som några av våra myndigheter har genomfört. 

I slutet på april 2020 arrangerade REMM ett web-
binarium kombinerad med en workshop, där vi presen-
terade och diskuterade frågan om myndigheter får och 
bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster. I 
webbinariet deltog bland annat representanter för DIGG 
och eSam, och Regeringens utredare i molnfrågan bidrog 
med en skrivelse. Dokumentation härifrån hittar man här. 

Schrems II
Bara någon månad senare kom EU-domstolens dom i 
det så kallade Schrems II-målet, som slår fast att Privacy 
Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt 
skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Teknikenkät under hösten
I november 2020 genomförde REMM, Trafikverket och 
DIGG en enkätundersökning i svenska myndigheter, med 
bland annat frågor om vilka mötesverktyg myndigheten 
använder och hur man hanterar frågor runt molnbase-
rade tjänster och informationssäkerhet.

09.00 Webbinarium
 Zoom: https://zoom.us/s/93453294879
 Alt tel: 08-44 68 24 88, mötes-ID 934 5329 4879 # 

Alt SFF: ej aktuellt vid webbinarium för åhörare
  • Svenska myndigheters användning av och ut-

redningar om molnbaserade mötestjänster – en 
lägesbeskrivning . 

 • Juridik och mötesmolntjänster, bland annat 
Schrems II och föreskrifter från MSB.

 • Myndighetssamverkan, leverantörer samt listor 
på lösningar. Var står vi idag?

 • Många myndigheter utredde mötesmolnstjäns-
ter hösten 2020. Hur ser dessa utredningar ut 
och vilka är strategierna inför 2021 och framåt?

10.15 Paus

10.30 Workshop
 Zoom: https://zoom.us/j/99428816135?pwd=OFR

hQ2RyWTROQ2M5L1BjSVpLOVh3Zz09

 Alt tel: 08-44 68 24 88, mötes-ID 994 2881 6135 # 
Alt SkypeFF: https://zoom.us/skype/99428816135

 • Erfarenhetsutbyte och diskussion mellan myn-
digheter.

 • Vad anser vi behöver göras, hur ska detta ske 
och vilka ska göra det? 

12.00 Slut

Välkomna!

Inbjudan:

Myndigheters Möten i Molnet ver 2.0
Fredag 29 januari 2021, kl 09.00–12.00 – webbinarium och efterföljande workshop

Trafikverket driver REMM – resfria/digitala möten i myndigheter i samarbete med DIGG. Läs mer på remm.se
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