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Mål: Rättsliga modellösningar 
Genom att integrera  
v  juridiska koncept (t.ex. Eget utrymme, serviceskede, momentan insamling) – som utformats 

för att undanröja oönskade konsekvenser – med 
v  lämpligt utformade it-arkitekturer,  
v  kan rättsliga modellösningar införas för ärendetjänster, presentationstjänster, bastjänster, e-

brevlådor, etc. 

  



Juridiska koncept 
•  eget utrymme 
•  serviceskede,  
•  egen hämtning och egen visning, 
•  tillfällig tillgänglighet, 
•  anvisat mottagningsställe  
•  utlämnande på medium för automatiserad behandling samt 

direktåtkomst, 
•  momentan insamling, 
•  omedelbar gallring, 
•  nyttoinformation till skillnad från drift- och säkerhetsrelaterad 

information 



Juridiska förutsättningar 

•  Mycket är självklart, t.ex. 
–  ändamålsbegränsningar 
–  persondataskyddande teknik, m.m. 
–  läs andra myndigheters vägledningar 

•  Vi fokuserar på särskilda juridiska 
konsekvenser  
–  hur it-arkitekturer och juridiska koncept kan 

utformas för att tillgodose rättsäkerhet och 
persondataskydd 



Viktiga juridiska förutsättningar 
för juridiska koncept 
•  TF, m.m, FL  

–  inkommen handling x 2, sekretess, bevarande, 
gallring, service m.m. 

•  PuL 
–  personuppgiftsansvar, biträdesavtal, information 

och samtycke, skyddsåtgärder,  
•  Behövs författningsreglering/registerförfattning 
•  Informationssäkerhet 



 inledande skede 

 Vilka belopp ska jag räkna 
ihop? Har du en räknare? 

När du är klar och vill lämna in 
deklarationen kan du lägga den i 
den stora lådan bakom dig 

Jag vet inte hur jag ska fylla i. 



Allmänna handlingar (TF) 

•  Anses som inkommen allmän handling 
–  teknisk definition 

•  Undantag 
–  endast för teknisk lagring eller teknisk bearbetning 

för annans räkning 
•  Det finns alltså möjlighet att ge inledande stöd 

utan att handlingar anses inkomna enligt TF, 
ett eget utrymme 

 



Inkommen enligt förvaltnings-
lagen (FL) 
•  ”Anländer” till myndigheten, kommit behörig 

tjänsteman ”tillhanda” 
•  Bedömningar måste göras 

–  förväntningar 
–  servicedisken 
–  juridiskt koncept: Anvisat mottagningsställe  
–  tydliga – legala – användargränssnitt 

•  Det finns alltså utrymme för att stödja 
hantering innan handlingar anses inkommen 
enligt FL, ett serviceskede 



Eget utrymme  och serviceskede 
– centralt för e-tjänster 

•  Verkligheten är att vissa tekniska lösningar 
används i inledande kontakter i en e-tjänst. 
Antingen 
–  finns det en förklaringsmodell som uppnår ”skydd” 

eller 
–  efterlevs inte förvaltningslagen och TF 

•  Vägledning syftar till visa att utrymmet/skedet 
finns och förklaras och 
–   vad som måste iakttas, och 
–   riskerna och vilka åtgärder som annars måste 

vidtas 



Om inte eget utrymme… 

•  Allmänna handlingar 
–  Gallring (konceptet omedelbar gallring) 
–  Sekretess 

Om inte serviceskede… 
•  Inkommet enligt FL 

–  Gör om 
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Ärendetjänst: momentan - egen - insamling av 
uppgifter från flera myndigheter 

Lämna	  in	  ärende	  

Ärende skickas in till 
myndighetens 

mottagningsställe 

Eget utrymme 

Ärendetjänst 

Användare	  

Användaren loggar in och 
upprättar en session i det 

egna utrymmet 

Myndighet A är den myndighet som tillhandahåller ärendetjänsten 
Förklarar även ärendetjänst/visningtjänst – egen hämtning/visning 

Bastjänst 

Bastjänst 

Myndighet	  A	  

Myndighet	  B	  

Myndighet	  C	  

Bastjänster 

Hämta	  uppgi7er	  

Uppgifter hämtas momentant 
från andra organisationer 



Problemet med direktåtkomst – 
E-delegationen har en lösning 
•  Direktåtkomst och utlämnande på medium för 

automatiserad behandling 
–  med en ”online”-liknande funktion 

•  E-delegationens rapport om utlämnande via 
direktåtkomst och på medium för 
automatiserad behandling 
–  i vissa fall ”online”-liknande åtkomst genom 

automatiserade beslut 



 
Tillfällig tillgänglighet – ett juridiskt koncept 

– kombineras med omedelbar gallring 
 

•  Tillfällig tillgänglighet hos en värdmyndighet,  
–  momentan insamling, 

a)  från andra myndigheter, b) central lagring – 
(tekniska begränsningar via e-leg?) 

–  allmän handling hos värdmyndigheten 
–  presentation för den enskilde, därefter 
– omedelbar gallring (juridiskt koncept) hos 

värdmyndigheten 
•  Alternativ – längre lagring av allmänna 

handlingar hos värdmyndighet; sekretess eller 
harmlösa uppgifter 


