
Yttrande angående ställningstagande rörande  
Office 365 
 
Stadsledningskontorets gör bedömningen att ärendet inte är av särskild principiell beskaffenhet eftersom 
det rör vidareutveckling av en kommungemensam intern tjänst, och att kommunfullmäktige därför inte 
behöver besluta i frågan. 

Även om ärendet enligt reglemente alltså kan hanteras vidare av Intraservice vill vi dock understryka 
vikten av att nämnden har aktiv omvärldsbevakning i frågan, inte minst på EU-nivå. Säkerheten kring 
molntjänster är komplicerad och betydligt mer omfattande än Göteborg och Sverige men frågan är av 
stor vikt för Göteborgs stad och måste tas på allvar. EU-kommissionen arbetar idag för att ta ett 
helhetsgrepp om cybersäkerheten och ska ta fram åtgärder för unionen. Även regeringen och Sveriges 
Kommuner och Regioner följer cybersäkerhetsfrågorna då både andra kommuner och myndigheter 
befinner sig i samma situation. Nämnden för Intraservice bör därför verka för mer samverkan och dialog 
i en fråga som i slutändan måste hanteras på en mer övergripande nivå. 
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Ställningstagande rörande Office 365 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen återsänder ärendet, intraservice fortsatta utveckling av tjänster 
baserade på Office 365 med dnr 0189/19, till nämnden för intraservice med motivering att 
ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen. 

Sammanfattning 
Nämnden för intraservice beslutade vid sammanträde 2019-12-18 § 204 att till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige remittera rubricerat ärende för yttrande utifrån 
1 kapitlet 4 § i sitt dåvarande reglemente. Ärendet rör fortsatt utveckling av tjänster 
baserade på Office 365 samt juridiska aspekter av dessa. Reglementet för Nämnden för 
intraservice har ändrats 2020-10-15 och skrivelsen som nämnden för intraservice hänvisar 
till finns inte längre kvar. Själva principen gällande beslut av principiell beskaffenhet 
finns dock med i kommunallagen och ärendet bedömdes av nämnden kunna hanteras 
utifrån denna. 

I förvaltningens tjänstutlåtande framgår att arbetet med Office 365 sker inom ramen för 
vidareutveckling av kommungemensamma interna tjänster. I nämnden för intraservice 
reglemente samt i styrande dokument för kommuninterna tjänster anges att ansvaret att 
utveckla, leverera och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden ligger 
inom nämndens ansvar.  

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är att vidareutveckling av en 
kommungemensam intern tjänst inte är av sådan principiell beskaffenhet eller av annars 
större vikt för kommunen att kommunfullmäktige behöver besluta i frågan.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Intraservice har gjort bedömning att vidareutveckling och nyttjande av tjänster kopplade 
till Office 365 på sikt kommer medföra minskade kostnader inom områden som 
exempelvis datalagring. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-11 
Diarienummer 0364/20 
 

Handläggare  
Magnus Junsäter 
Telefon: 031-368 02 27 
E-post: magnus.junsater@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
Intraservice ställningstagande berör juridiska aspekter avseende hantering av känsliga 
personuppgifter samt information som är skyddad av sekretess. I tjänstutlåtandet görs 
bedömning att det inte finns juridiska hinder för tillämpning av Office 365. 

Bilagor 
1.  Protokollsutdrag nämnden för intraservice sammanträde 2019-12-18, § 204 

2. Protokollsutdrag nämnden för intraservice sammanträde 2016-08-23, § 78 

3. Tjänsteutlåtande dnr 0189/19: Intraservice fortsatta utveckling av tjänster baserade på 
Office 365 
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Ärendet  
Nämnden för intraservice beslutade vid sammanträde 2019-12-18 § 204 att till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige remittera ärende 0189/19, Intraservice 
fortsatta utveckling av tjänster baserade på Office 365, för yttrande i frågan.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för intraservice beslutade 2016-08-23 att teckna avtal med Microsoft avseende 
Office 365, § 78, se bilaga 2. Under år 2017 påbörjades införandet av Office 365 i 
Göteborgs Stads verksamheter. Sedan införandet har det pågått ett arbete med att 
säkerställa att hantering av känsliga personuppgifter och information som omfattas av 
sekretess sker korrekt utifrån ett juridiskt perspektiv. Nämnden tog 2019-03-27 beslut att 
uppdra förvaltningsdirektören att innan sommaren 2019 presentera förvaltningens 
ställningstagande och planer rörande Office 365 i förhållande till den juridiska aspekten.  

I förvaltningens tjänsteutlåtande görs en samlad bedömning att Göteborgs Stad ska 
fortsätta med utveckling av tjänster baserat på Office 365 och då även avseende hantering 
av känsliga personuppgifter och information som omfattas av sekretess, se bilaga 3.  

Vid nämndbehandling av ärendet 2019-12-18 föreslog förvaltningen att uppdraget ska 
förklaras fullgjort och att nämnden för intraservice ställer sig bakom förvaltningens 
ställningstagande. Till ärendet inkom yrkande från V och MP. Nämnden tillstyrkte 
yrkandet från V och MP att ärendet skulle remitteras till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ett yttrande i frågan.  Detta med hänvisning till dåvarande 1 kap. 
4 § reglemente nämnden för intraservice där det framgick att ”nämnden ska inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i verksamhet som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”. 

Ärendet inkom till stadsledningskontoret 2019-01-14. Stadsledningskontoret har under 
ärendets beredning fört en dialog med förvaltningen för intraservice om olika 
ställningstagande i ärendet. Under hösten har ett ställningstagande i ärendet förtydligats 
av förvaltningen och stadsledningskontorets beredning av ärendet har framskridit. 

Kommunfullmäktige antog 2020-10-15 ett nytt reglemente för nämnden för intraservice. I 
det nya reglementet är den paragraf som nämnden hänvisar till inte kvar. I reglementet 
finns därmed ingen skrivelse om att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas 
i beslut som är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommunen. I 5 
kap 1 § Kommunallag (2017:725) framgår dock att ”fullmäktige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen”, och det 
är utifrån detta lagrum som ett ställningstagande om instans för beslut kan göras. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets ställningstagande i ärendet berör huruvida ärendet som remitterats 
från nämnden för intraservice ska hanteras som ett ärende av principiell beskaffenhet eller 
av annars större vikt för kommunen. Mot bakgrund av att nämndens reglemente är nytt, 
och 1 kap 4 § är borttagen, görs bedömning utifrån kommunallagen.    

I 2 kap. §2 p2 i reglemente anges att nämnden för intraservice har till uppgift att 
”utveckla, leverera, och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden. Detta 
ska ske i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av 
kommungemensamma interna tjänster”. I nämnda riktlinjer för styrning av 
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kommungemensamma interna tjänster framgår att en styrande princip är att 
beslutsmandaten följer ordinarie linje, med ett förtydligande att ”nämnden för intraservice 
ansvarar för att leverera, driva, utveckla och följa upp de befintliga kommungemensamma 
interna tjänsterna”.  

2016-08-23 tog nämnden för intraservice ett beslut att avtal med Microsoft avseende 
Office 365 skulle tecknas. Det har då gjorts en bedömning att införskaffande av en ny 
kommunintern tjänst ligger inom nämnden för intraservice ansvarsområde att fatta beslut 
om. I förvaltningens tjänstutlåtande framgår att fortsatt arbete relaterat till Office 365 sker 
inom ramen för vidareutveckling av kommungemensamma interna tjänster. Enligt 
reglemente nämnden för intraservice och styrande dokument ligger ansvaret att utveckla, 
leverera, och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden inom nämndens 
för intraservice ansvar.  

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är att en vidareutveckling av en 
befintlig kommunintern tjänst inte är av sådan principiell beskaffenhet eller av annars 
större vikt att kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan. Ärendet rör vidareutveckling 
och vidmakthållande av kommunintern tjänst och bedöms utifrån reglemente vara inom 
nämnden för intraservice ansvar att besluta.  

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör  
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Intraservice fortsatta utveckling av tjänster 
baserat på Office 365 
§ 204, 0189/19 
Förvaltningen har 2019-12-10 utfärdat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.  

Beslut 
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för yttrande i 

frågan 
2. Nämndens uppdrag till förvaltningen från 2019-04-24 § 73 om att presentera 

Intraservice ställningstagande och planer rörande Office365 anses som slutfört 

Yrkanden 
Yrkande från V och MP (bilaga 7). Daniel Edvinsson (MP) yrkar bifall.  

Propositionsordning  
Yrkandet från V och MP ställs mot första beslutsmeningen i förvaltningens förslag till 
beslut.  

Omröstning 
Nämnden för Intraservice beslutar om bifall för yrkandet från V och MP genom 
acklamation.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2019-12-30 

 

Vid protokollet 

 

Intraservice 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-12-18 

Sekreterare 
Daniel Klaminder 

 

 

Ordförande 
Monika Beiring (M) 

Justerande 
Birgitta Nesterud (S) 
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Intraservice fortsatta utveckling av tjänster 
baserade på Office 365 
Förslag till beslut 
I nämnden för Intraservice: 

1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att fortsätta utveckla 
tjänster baserat på Office365 och då även avseende hantering av känsliga 
personuppgifter och information som omfattas av sekretess i enlighet med 
stadsjuristernas bedömning (se bilaga 1).   

2. Nämndens uppdrag till förvaltningen från 2019-04-24 § 73 om att presentera 
Intraservice ställningstagande och planer rörande Office365 anses som slutfört. 

Sammanfattning 
Stadsjuristerna på stadsledningskontoret har sedan tidigare identifierat juridisk 
problematik rörande röjande av känsliga uppgifter i tjänster kopplade till Office 365. 
Nämnden för Intraservice har 2019-03-27 beslutat att förvaltningsdirektören får i uppdrag 
att innan sommaren 2019 presentera Intraservices ställningstagande och planer rörande 
Office 365.  

Frågan har bordlagts i väntan på ett förtydligande från stadsjuristerna på 
stadsledningskontoret. 2019-11-14 lämnade stadsjuristerna en ny skrivelse i ärendet 
(bilaga 1) där de gör bedömningen att det inte anses finnas juridiska hinder att fortsätta 
nyttjandet av Office 365.   

Mot bakgrund av stadsledningskontorets juridiska bedömning gör förvaltningen 
bedömningen att Intraservice kan fortsätta utveckla tjänster baserat på Office 365 och då 
även avseende hantering av känsliga personuppgifter och information som omfattas av 
sekretess. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom att fortsätta utvecklingen och nyttjandet av tjänster kopplade till Office 365 även 
inom hanteringen av känsliga personuppgifter och information som omfattas av sekretess 
anser förvaltningen att kostnader kopplat till exempelvis datalagring kommer att minska 
över tid. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Intraservice 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-10 
Diarienummer: 0189/19 
 

Handläggare 
Malin Lundqvist 
Telefon:  031-367 8397 | Mobil: 0739-60 94 93 
E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se  
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Samverkan 
Ärendet samverkas med de fackliga representanterna i FSG 2019-12-12 

Bilagor 
Bilaga 1 – Stadsjuristernas bedömning om röjande enligt OSL  
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Ärendet  
Nämnden för Intraservice beslutade 2019-04-24 § 73 att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera Intraservice ställningstagande och planer för Office 365.  

Nämnden har att ta ställning till förvaltningens redogörelse samt bedömning att fortsätta 
utveckla tjänster inom Office 365 och då även avseende hantering och behandling av 
känsliga personuppgifter och information som omfattas av sekretess.  

Bakgrund 
Målbilden med den digitala arbetsplatsen är att den ska vara enkel, effektiv och säker, 
samt att upplevelsen för användaren ska vara att den digitala arbetsplatsen hänger ihop 
likt ett ekosystem av teknik och tjänster.  

Göteborgs stad har genom ett antal beslutade styrande program satt upp mål som syftar 
till ökad effektivisering, förändrade samt förenklade arbetssätt genom digitalisering. Som 
nämnt i tidigare tjänsteutlåtande (dnr 0332/18) är den digitala arbetsplatsen en 
förutsättning för att realisera dessa mål och där Office 365 bedömts vara den plattform 
som bäst möter de krav som stadens många verksamheter ställer.  

Nämnden för Intraservice beslutade 2016-08-23 § 78 att införa Office 365 i 
abonnemangsform för Göteborgs Stad. Avtalet löper efter förnyelse 2018-05-01 till 2021-
05-01.  

Under hösten 2017 uppmärksammade stadsledningskontoret en brist i avtalet med 
Microsoft och gjorde bedömningen att utifrån offentlighets- och sekretesslagen så riskerar 
känsliga uppgifter att röjas när de lämnas över till Microsoft. Därför tecknades ett 
tilläggsavtal om att komplettera Office 365-avtalet med en tjänst, Customer Lockbox, 
varefter införandet fortsatte.   

Förvaltningen har även förhållit sig till den nationellt pågående juridiska diskussionen 
och utredningar som har pekat på det osäkra rättsliga läget och huruvida känsliga 
uppgifter som omfattas av sekretess ska anses som röjda om de överförs till Office 365. 
Detta har inneburit en begränsning i förvaltningens utveckling av tjänster baserat på 
Office 365.  

Ny juridisk bedömning från stadsledningskontoret 
I en ny bedömning av stadsjuristerna från 2019-11-14 (se bilaga 1) görs bedömningarna 
att: 

• Stadens avtal med Microsoft om Office 365 inte innebär att uppgifter röjs i OSL:s 
mening1 och 

• CLOUD Act2 inte hindrar att Intraservice fortsätter att införa Office 356 i hela 
staden. 

 
1 OSL = Offentlighets- och sekretesslag 
2 CLOUD Act = Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Amerikansk lagstiftning som gäller 
samtliga IT-leverantörer som lyder under amerikansk jurisdiktion (oavsett om bolagets 
huvudkontor ligger i USA eller i något annat land). Lagstiftningen ger amerikanska 
brottsbekämpande myndigheter möjligheten att via fullmakt begära av leverantörer att 
tillhandahålla uppgifter ur system i syfte att utreda eller förhindra brott. 
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I och med denna bedömning anser förvaltningen att utvecklingen av tjänster baserat på 
Office 365 kan fortsätta och då även avseende känsliga personuppgifter och information 
som kan omfattas av sekretess.  

Utveckling  
I stadens styrande dokument för informationssäkerhet beskrivs arbetssätt och metod för 
att säkerställa att kommungemensamma interna tjänster uppfyller verksamhetens krav på 
informationssäkerhet och att de implementerade skyddsåtgärderna lever upp mot dessa. 
Nuvarande och framtida tjänster baserade på Office 365 utvecklas utifrån samma 
styrprinciper. Säkerhetslösningarna utvärderas kontinuerlig för att säkerställa att de lever 
upp mot stadens krav på informationssäkerhet. Arbetet sker inom ramen för 
vidareutveckling av kommungemensamma interna tjänster.   

Säkerhetsfunktioner och skyddsåtgärder kommer både i form av avtalsmässiga skydd, 
tekniska lösningar och verksamhetsnära åtgärder. Utvecklingen av säkerhetslösningar och 
möjliga skyddsåtgärder sker kontinuerligt. Inom vidmakthållandet av 
kommungemensamma interna tjänster förädlas tjänsterna för att dra nytta av utvecklingen 
som sker i omvärlden och säkerställa att de lever upp mot gällande krav och lagar. 
Arbetet utgår ifrån gällande säkerhetsbedömning och att den säkerhetsnivå som 
nuvarande skyddsåtgärder inom Office 365 erbjuder ska betraktas som basnivå. 

Utifrån stadsledningskontorets bedömning om röjande enligt OSL vid hantering av 
information i Office 365 så finns det nu juridiska förutsättningar för att tjänsten införs 
fullt ut i staden. För den fortsatta utvecklingen av tjänster baserat på Office 365 behöver 
förvaltningen påbörja ett antal aktiviteter. De tjänster som är tillgängliga idag ska ses över 
och, där det behövs, kompletteras med skyddsåtgärder så att de svarar upp mot stadens 
styrande dokument för att hantera känsliga personuppgifter och uppgifter som omfattas 
av sekretess.   

I enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet ansvarar stadens verksamhet 
den information de hanterar och behandlar i de kommungemensamma interna tjänsterna. 
Utveckling och lansering av tjänster baserat på Office 365 ska ske i nära samverkan med 
stadens verksamheter inom utvecklingsorganisationen för digital arbetsplats. Verktygen 
ska ge stöd i säker informationshantering och skapa nytta i den verksamhet där de blir 
tillgängliga. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att utvecklingen av tjänster baserat på Office 365 kan 
fortsätta och då även avseende känsliga personuppgifter och information som kan 
omfattas av sekretess i enlighet med stadsjuristernas bedömning (bilaga 1). 

 

 

Malin Lundqvist    Peter Söderström 

Verksamhetschef IT    Förvaltningsdirektör 
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