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Svenska kunder
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EU:s dataskyddsförordning
Krav, utmaningar och möjligheter!

Varför en ny lag?
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Nuläge och framtid för en kommun

IDC Gartner

4



Identiteter, behörigheter, åtkomst, loggning, 
spårbarhet – Aktuella frågor
• Mobilitet 
• Öppenhet och transparens gällande 

information/data 
• Molntjänster, t ex Office 365 och Google Apps
• Ökat säkerhetsfokus

• Ransomware

• ID-stölder

• Nationella initiativ som t ex:
• e-Legitimation 2.0

• Skolfederation

• SAMBI

• MELKER

• HSA/SITHS

• Lagar (EU) 
• Självservice och delegerad administration 
• Leverera "IT-tjänster" till verksamheten 
• Multisourcing
• Samverkan 
• e-Tjänster
• Digitala livscykler

• Behörigheter

• Attribut

• Internet of Things (IoT)
• Egen omskrivning... "The Identity of Everything"
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Allmänt om Dataskyddsförordningen

• Förordning istället för direktiv
• PUL upphävs
• EU-angelägenhet
• Rättigheter för enskilda

• ”Rätten till att bli glömd/raderad”
• Skyldigheter för ansvariga och biträden 

• Ökat ansvar
• Dataskyddsombud
• Dataintrång 
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Sanktioner

• Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter ansvarar för 
tillsynen 

• Strängare sanktioner (effektiva, proportionella och 
avvärjande) 
• Skriftlig varning 
• Återkommande granskning 
• Böter på upp till 20 000 000 euro eller upp till 4 % av 

verksamhetens globala årsomsättning. 
• Skadestånd
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Vad tror Datainspektionen?
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Källa: Integritet i fokus nr 4-2015 – Datainspektionen



Vad händer i Värmland?



Ny EU-lagstiftning för hantering
av personinformation; 

dataskyddsförordningen



Dataskyddsförordningen
Översikt

Rätten att bli glömdRätten att bli glömd

Dataskydd som standardDataskydd som standard

Rätt till dataflyttRätt till dataflytt

Rätten att få veta - dataläckageRätten att få veta - dataläckage



Kommunens
värden

Taktisk nivå   

Strategisk nivå

Operativ nivå

Information

Personal

Ärenden/Processer



VAD VEM Hur/När Risk/
Svårighetsgrad

Rätten att bli 
glömd

Personuppgifter ska 
raderas i alla system 
på begäran.

Systemförvaltare i 
kommunen måste 
ställa krav

I dialog med befintlig 
systemleverantör & i 
samband med 
upphandling. Ställ 
krav nu. Livscykel på 
behörigheter och 
attribut.

Hög

Dataskydd 
som standard

Personuppgifter ska 
krypteras

Systemleverantörer i 
dialog med 
systemförvaltare

Anpassa befintliga 
system och kravställ 
på kommande. Börja 
nu. Kontroll på 
behörigheter och 
åtkomst.

Hög

Rätt till 
dataflytt 

En person ska kunna 
flytta sitt data från ett 
ställe till ett annat.

Integrations- och 
databasexperter

Utreda vilka data som 
finns och var de finns. 
Ställ rätt frågor. Mellan

Rätten att få 
veta

Fel information har 
transporteras via 
mail eller avsiktligt 
intrång har skett. 

System/informations
ägare i kommunen.

Säkra att larm går.
Skapa arbetsrutiner 
för vad som ska ske 
när ett larm har 
utlösts.

Mycket hög

Dataskyddsförordningen



Medborgarens rätt att bli ”bortglömd” 
och att få uppgifter korrigerade stärks, 
vilket ställer stora krav på IT-systemen. 

Men det påverkar även 
kärnverksamheterna.

De måste få nya processer på plats 
senast 2018 

Dataskyddsförordningen
Sammanfattning



Dataskyddsförordningen



Dataskyddsförordningen



Enkla åtgärder



Cyberbrott

“There are two types of 
companies: those that have 
been hacked, and those 
who don't know they have 
been hacked”

John Chamber
CEO, Cisco 
1995-2015
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Cyberbrott
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Källa: Verizon DIBR 2015 - Variety of hacking actions within Web
App Attacks pattern



Hantera behörighets- och certifieringscykeln 
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Hjälper organisationer som 
arbetar med risk och 
efterlevnad att styra åtkomst 
till kritiska applikationer och 
känsligt data

Behörighetsgranskning

• Revisor
• Linjechef
• Systemägare
• Granskningsansvarig Övervaka 

genomförande och 
rapportera

Kontinuerlig 
regelefterlevnad
• Schemalägg granskningar 

baserat på risk
• Öka tillförlitligheten med 

hjälp av berikande 
information

(Automatisk)
Revokering
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Behörighetsgranskning
Din kollega Anders Svensson har 

följande behörighet:

Vägledning :

Denna behörighet verkar olämplig.

Applikation: SITHS-kort

Granskningsföremål: Behörighet

Om SITHS-kort

Denna behörighet innebär att användaren tilldelas ett 

SITHS-kort vilket medger inloggning i vård- och 

journalapplikationer.

Detta är en behörighet förknippat med hög risk.

Ett SITHS-kort kostar cirka 2500 kronor per år och 

användare.

50 användare inom organisationen har SITHS-kort.

Handläggare inom socialförvaltningen är de vanligaste 

användarna med denna behörighet.

Behåll

Ta bort

Om Anders Svensson

Titel: Ekonomiassistent

Avdelning: Ekonomi

Placering: Kommunhuset, Säffle

• Anders loggade senast in den 3 november 2015.

• Anders har loggat in med SITHS-kort 1 gång under de 

senaste 180 dagarna.

• 5% av användare liknande Anders har ett SITHS-kort.

• Anders blir den enda användaren inom 

ekonomiavdelningen med ett SITHS-kort.



Utmaningen
Autentiseringsmetoder

Smarta kort

Biometri
Fingeravtryck etc

Smartphone
One-Time-Password (OTP), Out-of-Band, 
LiveEnsure

Radius
Lösenord via SMS etc

Något man vet
Lösenord, PIN, challenge-response

Tokens
Software tokens, hardware tokens

Access punkter

IT-infrastruktur:
Windows

Linux

Fjärråtkomst
• VPN

• Gateways

Cloud/Web:
• Web applikationer

• Intranät
• Federerade tjänster

• ADFS

Övrigt
• Signerade transaktioner



Stark autentisering

Access punkter

IT-infrastruktur
Windows

Linux

Fjärråtkomst
VPN

Gateways

Cloud/Web
Web applikationer

Intranät
Federerade tjänster

ADFS

Övrigt
Signerade transaktioner

Autentiseringsmetoder

Smarta kort

Biometri
Fingeravtryck etc

Smartphone
One-Time-Password (OTP), Out-of-Band, 
LiveEnsure

Radius
Lösenord via SMS etc

Något man vet
Lösenord, PIN, challenge-response

Tokens
Software tokens, hardware tokens
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