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Sammanvägd bedömning Office365 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att planering av införande av Office 365 avbryts.               

Ärendet i sin helhet 

Office 365 innehåller betydligt mer innehåll än tidigare versioner av Office. 

Den viktigaste skillnaden mellan tidigare versioner av Office och Office 365 är 

att nyttan uppstår om de olika delarna som ingår i avtalet används. Ju mer av de 

olika funktionerna i Office 365 används desto bättre nyttjas den licenskostnad 

som staden betalar till Microsoft varje år. 

I nuläget bedöms det föreligga absoluta hinder för införande av Office 365, 

vilka bland annat framgår gäller med hänsyn till det oklara rättsläget att 

kontinuerligt bevaka rättsutvecklingen på området, för att eventuellt omvärdera 

tidigare ställningstaganden.  

Utifrån informationssäkerhetsskydd lämnar ansvarig för informationssäkerhet 

rekommendationen att ett införande av Office 365 kan genomföras i Borås Stad 

för informationshantering, exklusive den sekretess som rör Sveriges säkerhet. 

IT-rådet rekommenderar Kommunstyrelsen besluta att planering av införande 

av Office 365 kan inledas.   

Kommunstyrelsen noterar dock att de utredningar som genomförts av både 

SKR och eSam pekar på ett högst oklart rättsläge. Det föreligger en stor risk att 

överlämna stora mängder uppgifter till en utländsk molntjänstleverantör, 

särskilt beaktat den antagna lagen i USA benämnd CLOUD Act. Dessa 

utredningar, samt de rekommendationer som avgivits av säkerhetsansvariga för 

information i Borås Stad, ägde rum innan Schrems II-målet i EU domstol. 

Juridiken konstaterar att det finns en påtaglig risk att ett sådant utlämnande av 

uppgifter som sker till molntjänstleverantören vid nyttjande av Microsoft Office 

365 innebär att, i den mån det avser uppgifter som omfattas av sekretess, dessa 

uppgifter betraktas som röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening. 

Det rekommenderas av informationssäkerhet att ett införande kan inledas, 

exklusive den sekretess som rör Sveriges säkerhet. Det föreligger däremot risk 

att integritetskänslig information kring individer, föremål för Borås Stads 

verksamhet, kan riskera bli röjda. Tillsammans med det faktum att varken Borås 

Stad eller Sverige som nation har någon rådighet kring nuvarande eller framtida 
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lagutrymme hos en främmande makt, kan risken för ett utlämnande drastiskt 

förändras under kort tid. 

Avslutningsvis bör utfallet i Schrems II-målet den 16 juli betraktas som 

vägledande, vilket stipulerar att Privacy Shield-certificiering är i strid med 

GDPR. Ett beslut om införande av Microsoft Office 365 i Borås Stads 

verksamhet kan därmed endast betraktas som högst osäkert och olägligt ur ett 

rättsligt perspektiv och bör i dagsläget undvikas i väntan på framtida vägledning 

och säkerställande av GDPR.                              

Beslutsunderlag 

1. Sammanvägd bedömning av Office 365 

   

Beslutet expedieras till 

1. Åke Marmander, ake.marmander@boras.se 

2. Stefan Fransson, stefan.fransson@boras.se 

3. Niclas Bodeklint, niclas.bodeklint@boras.se 

4. Fredrik Nilströmer, fredrik.nilstromer@boras.se 

5. Dataskyddsombudet, dso@borasregionen.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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