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Utgångspunkter 



Återanvända det som redan finns 

• Arkitekturen för gunga – fyller ny funktion 
- hoppa inte från utan ovanpå så kan gungan användas  

• På samma sätt löser vägledningen juridiska frågor 
- genom att återanvända det som redan finns! 



Det kan verka farligt 

• Men vilka alternativ har vi  
• när lagstiftningsarbetet går långsamt, och 

• e-tjänsterna ska införas snabbare än fort! 



Myndighetens it-miljö 
Informationstjänst 

Ärendetjänst 

Eget utrymme 

Om vi utgår från ett praktiskt exempel 

Finns det vägledning för detta? 



Modellösningen för ärendetjänst 
Fråga 1 – vilka variationer finns i vägledningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se vägledningen bl.a. 3.1.2 och 4.2.1)  

 



Svar på fråga 1 om val av funktioner:  

Med eller utan funktion för 
- att logga in 

- förifyllda uppgifter  

- egen hämtning 

- att bekräfta användarens rättshandling genom  

- legitimering för uppgiftslämnande 

- underskrift eller  

- utan 

- Kompletteras med ytterligare funktionalitet 

 

Ta en sån och en sån och … 

så blir det en sån 



Fråga 2: Vilka tilläggsfunktioner ska väljas  
(3.1.1) 

 

 

Med detta stöd förenklas utformningen av en 

ärendetjänst 



Resultatet bygger på juridiska koncept  

– färdiga och rättsligt anpassade 
Fråga 3: Vilka behövs för den aktuella ärendetjänsten? 

Gå in under ”ärendetjänster” (4.2.1) och se vilka kursiverade 

koncept som finns där och hur de kan användas 



Fråga 4: Vilka rättsfrågor behöver lösas 

• Vägledningen ska ge förenklad 

• utveckling (som redan sagts – en sån & en sån & en sån plockas ihop) 

– i stället för månader och år av möten kan it-arkitekturer och  juridiska koncept 

ställas samman till fungerande helheter 

• rättsutredning (möjliga juridiska lösningar beskrivs)  

– läs kap. 2 i vägledningen där följande sägs i inledningen: 

 

 

 

 

 

 

– De juridiska gränsdragningsfrågorna presenteras samlat 

– Möjliga lösningar redovisas utifrån juridiska koncept 
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E-delegationens juridiskt 

orienterade vägledningar  
http://www.edelegationen.se 

 

• Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling 

inom e-förvaltningen  

• Rapport om direktåtkomst och utlämnande på 

medium för automatiserad behandling  

• Vägledning kring elektroniska original, kopior 

och avskrifter  

• Riktlinjer för myndigheters användning av 

sociala medier  

 


