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1. Bakgrund 

Förvaltningsgruppen för Ineras tjänsteplattform har framställt ett behov gällande distribution av 

en SKLTP-version baserad på Mule ESB. Behovet har beretts inom Inera. Detta dokument utgör 

Ineras svar på förvaltningsgruppens framställan.  

2. Beskrivet behov 

Förvaltningsgruppen för Ineras tjänsteplattform bedömer att frånvaron av en av Inera nationellt 

tillhandahållen SKLTP-version baserad på Mule ESB bland annat kommer att medföra att varje 

organisation som idag har valt att etablera sin tjänsteplattform på den SKLTP-baserade 

versionen med Mule ESB, som Inera för närvarande tillhandahåller, i framtiden skulle tvingas 

att parallellt behöva utföra samma förvaltningsåtgärder.  

Ur ett nationellt perspektiv befaras att detta sammantaget skulle leda till onödigt höga 

kostnader, samtidigt som det riskerar en ojämn kvalité i lokala och regionala tjänsteplattformar. 

I förlängningen riskerar det att leda till sämre kvalité, tillgänglighet och prestanda inom de 

nationella tjänsterna.  

Förvaltningsgruppen vill slå vakt om den leverans som Inera idag tillhandahåller gällande den 

på Mule ESB baserade SKLTP-versionen och samtidigt säkerställa dess långsiktighet. 

Förvaltningsgruppen hemställer att Inera tilldelas det formella uppdraget att, under ett flertal år, 

fortsätta tillhandahålla en SKLTP-version baserad på Mule ESB.  

3. Beredning 

Inera har berett förvaltningsgruppens hemställan.  

Ineras möjligheter att agera på den ”etablerade marknaden” är sedan tidigare utredd av Inera. 

Möjligheterna finns publicerade i rapporten ”Förstudie Ineras marknad”, 

http://www.inera.se/Documents/OM_OSS/Styrdokument_o_rapporter/F%C3%B6rstudie%20In

eras%20marknad%20-%201.0.pdf. I denna rapport framgår bland annat att Inera inte får 

konkurrera med aktörer på den etablerade marknaden och inte åta sig uppgifter som enbart 

ankommer på någon annan.  

För Inera innebär detta att uppgiften att förvalta och tillhandahålla en SKLTP-version baserad 

på Mule ESB:   

 inryms inom Ineras uppdrag så länge Inera själv nyttjar densamma.  

 i annat syfte än att använda den inom Inera bryter mot Ineras policy.  

I det fall Inera kommer att ersätta Mule ESB med annan ESB, kan Inera åta sig att lägga extra 

möda vid utveckling av SKLTP i syfte att underlätta migrering till den ESB Inera väljer att byta 

till. Detta kan motiveras med att Inera själv är i behov av underlaget för att möjliggöra ett 

friktionsfritt och effektivt byte. Underlaget kan publiceras och nyttjas av de organisationer som 

väljer att följa med i Ineras produktval, i de fall detta medges inom ramen för LOU.  

http://www.inera.se/Documents/OM_OSS/Styrdokument_o_rapporter/F%C3%B6rstudie%20Ineras%20marknad%20-%201.0.pdf
http://www.inera.se/Documents/OM_OSS/Styrdokument_o_rapporter/F%C3%B6rstudie%20Ineras%20marknad%20-%201.0.pdf
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4. Beslut 

Inera kommer att fortsätta att paketera, förvalta och tillhandahålla en SKLTP-version baserad på 

Mule ESB så länge som Inera själv nyttjar densamma.  

 


