
  

Roller och ansvarsområden i IMI 

 

 

 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 2 

2. MYNDIGHETSROLLER ....................................................................................................................... 2 

2.1. NATIONELL IMI-SAMORDNARE ..................................................................................................... 2 

2.2. ÅTKOMSTANSVARIG ...................................................................................................................... 2 

2.3. SAMORDNARE ............................................................................................................................... 3 

2.4. MYNDIGHET .................................................................................................................................. 3 

3. ANVÄNDARROLLER (ADMINISTRATIVA OCH INNEHÅLLSRELATERADE) ........................................... 4 

3.1. ADMINISTRATÖR ........................................................................................................................... 4 

3.2. ANVÄNDARROLLER FÖR OLIKA MODULER (INNEHÅLLSRELATERADE ROLLER) ............................. 5 

3.2.1. ANVÄNDARROLLER FÖR FÖRFRÅGNINGAR ................................................................................ 5 

3.2.2. ANVÄNDARROLLER FÖR ANMÄLNINGAR OCH VARNINGAR....................................................... 5 

3.2.3. ANVÄNDARROLLER FÖR ARKIV (DATABASER OCH REGISTER) .................................................... 6 

 

 



2 

 

1. INLEDNING 

Här får du veta vilka typer av myndigheter som är registrerade i IMI och vad de har för roller. Du får 
också veta vilka roller de enskilda användarna kan få. 

 

2. MYNDIGHETSROLLER 

Det finns fyra olika roller för myndigheter. En myndighet kan ha en enda roll eller flera roller 
samtidigt. 

2.1. NATIONELL IMI-SAMORDNARE 

Varje medlemsland har en myndighet som fungerar som nationell IMI-samordnare (Nimic) och vars 
ansvarsområden fastställs i IMI-förordningen1. Som Nimic ser du till att IMI fungerar smidigt genom 
att 

 registrera relevanta myndigheter 

 ge tillgång till systemets olika moduler 

 hjälpa användarna och se till att IMI fungerar effektivt.  

Som Nimic kan du vid behov delegera några av dina ansvarsområden till andra myndigheter, t.ex. 
registreringsmyndigheter, genom att ge dem rollen som åtkomstansvariga. Du kan du också delegera 
innehållsrelaterade supportfunktioner genom att ge andra myndigheter rollen som samordnare för 
vissa moduler (så att de kan sörja för en snabb och effektiv handläggning av förfrågningar, 
anmälningar och varningar). 

2.2. ÅTKOMSTANSVARIG 

En Nimic fungerar automatiskt som åtkomstansvarig men kan överföra denna roll till andra 
myndigheter (se ovan). 

Som åtkomstansvarig har du administrativa uppgifter och kan 

 registrera myndigheter (och användare) i IMI 

 administrera registrerade myndigheters uppgifter och deras användare 

 bevilja och ta bort tillgång till IMI:s olika moduler 

 ta hand om nya moduler (genom att registrera nya myndigheter för modulen eller ge redan 
registrerade myndigheter tillgång till nya moduler). 

                                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt 

samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 
2008/49/EG (IMI-förordningen) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. SAMORDNARE 

Rollen som inkopplad samordnare kan ges till en eller flera myndigheter för en viss modul. Som 
samordnare övervakar du informationsutbyten och måste eventuellt godkänna utgående 
förfrågningar, svar, anmälningar och varningar från de myndigheter som din myndighet är kopplad 
till. När det gäller begäran om information kan du också behöva ta hand om förfrågningar som en 
frågande eller svarande myndighet har hänskjutit till din myndighet för medling.  

En myndighet kan registreras som samordnare för en modul (t.ex. anmälningar enligt 
tjänstedirektivet) och samtidigt vara vanlig myndighet i en annan modul (t.ex. förfrågningar om 
utstationering av arbetstagare). En myndighet som fungerar som samordnare för en viss modul kan 
dessutom göra allt som vanliga myndigheter kan göra i modulen (t.ex. skapa och skicka 
förfrågningar). 

*Kan bara göras av användare med användarrättigheter som godkännare och bara för de 
informationsutbyten som samordnaren är kopplad till (se avsnitt 3 om användarroller). 

2.4. MYNDIGHET 

De viktigaste aktörerna i IMI är de behöriga myndigheterna i EU-länderna, Island, Liechtenstein och 
Norge (EES-området). Myndigheterna använder systemet för att utbyta information med varandra. 
Beroende på sina behörigheter och åtkomsträttigheter i IMI, kan en myndighet skicka och ta emot 
förfrågningar, anmälningar och varningar och sköta poster i arkiven (t.ex. registerdatabasen eller 
registret för tillstånd för transport av kontanter i euro). 

En myndighet som får tillgång till en viss modul i IMI utan att fungera som samordnare har 
användarrollen som vanlig "myndighet" i den modulen. 

INFORMATIONSUTBYTE 
SAMORDNARE 

(inkopplad samordnare) 
MYNDIGHET 

Förfrågningar Övervakar förfrågningar  

Godkänner förfrågningar (tillval)* 

Medlar mellan myndigheter* 

Handlägger förfrågningar 
(skickar, tar emot, svarar osv.) 

Anmälningar och 
varningar 

Övervakar anmälningar och varningar 

Godkänner och skickar ut anmälningar 
och varningar* 

Vidarebefordrar anmälningar och 
varningar* 

Handlägger anmälningar och 
varningar (skickar, 
kommenterar, bifogar 
handlingar osv.) 

Arkiv (databaser och 
register) 

 Lägger in poster i arkiv 
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3. ANVÄNDARROLLER (ADMINISTRATIVA OCH INNEHÅLLSRELATERADE)  

Eftersom IMI-myndigheternas storlek och organisationsform kan variera kraftigt, är inställningarna i 
systemet flexibla. Små myndigheter med relativt få förfrågningar kan registrera bara en eller två 
användare som sköter allt arbete i IMI (en myndighet bör ha minst två användare så att det alltid 
finns en ersättare). Stora organisationer med många förfrågningar, exempelvis läkarförbund, kan 
registrera flera IMI-användare med olika användarrättigheter. En registrerad IMI-användare kan bara 
tillhöra en myndighet. 

3.1. ADMINISTRATÖR 

Varje IMI-myndighet har minst en användare som fungerar som administratör. Som första användare 
vid en myndighet får du automatiskt rollen som administratör, som du sedan också kan tilldela andra 
användare. 

Som administratör kan du 

 uppdatera uppgifterna om den egna myndigheten 

 registrera fler användare 

 administrera myndighetens användare (t.ex. ta bort användare, ändra användaruppgifter, 
ändra användarrättigheter och återställa lösenord). 

Om du är administratör vid en myndighet som fungerar som åtkomstansvarig kan du dessutom 
registrera nya myndigheter i IMI och sköta åtkomsträttigheter, myndighetsuppgifter och användare 
för andra myndigheter. 

 En myndighet bör ha minst två användare med administratörsrättigheter, eftersom det är viktigt 
att ha en ersättare som exempelvis kan återställa lösenord och registrera nya användare.  

ADMINISTRATÖR 
ÅTKOMSTANSVARIG MYNDIGHET 

ADMINISTRATÖRER 
VANLIG MYNDIGHET 

Registrerar nya myndigheter 

Uppmanar myndigheter till självregistrering och 
validerar dem 

Självregistrerar sin myndighet 

Ger myndigheter tillgång till nya moduler  

För den egna och för andra myndigheter: 

– Administrerar myndighetsuppgifter 

– Administrerar användare (registrerar, 
uppdaterar och tar bort användare samt 
återställer lösenord) 

För den egna myndigheten: 

– Administrerar myndighetsuppgifter 

– Administrerar användare (registrerar, 
uppdaterar och tar bort användare samt 
återställer lösenord) 
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3.2. ANVÄNDARROLLER FÖR OLIKA MODULER (INNEHÅLLSRELATERADE ROLLER)   

I nedanstående tabell visas användarrollerna för olika typer av informationsutbyten. 

 
FÖRFRÅGNINGAR 

ANMÄLNINGAR/  
VARNINGAR 

ARKIV 

Observatör    

Handläggare    

Godkännare
* 

   

Arbetsfördel
are 

   

*Finns bara i myndigheter som har utsetts till samordnare för en viss modul. 

3.2.1. ANVÄNDARROLLER FÖR FÖRFRÅGNINGAR 

Som observatör kan du se och skriva ut din myndighets förfrågningar (inklusive personuppgifter) 
men inte ingripa. 

Som handläggare kan du skicka och svara på förfrågningar på din myndighets vägnar. Varje 
myndighet med tillgång till en förfrågningsmodul måste ha minst en handläggare. 

Som arbetsfördelare kan du fördela förfrågningar på olika handläggare efter ämne eller andra 
kriterier. Särskilt större myndigheter med många förfrågningar kan ha nytta av 
fördelningsfunktionen. För att myndigheten ska kunna aktivera fördelningsfunktionen måste den ha 
minst en arbetsfördelare. Myndighetens administratörer får automatiskt användarrättigheter som 
arbetsfördelare men kan överföra denna roll till andra användare. 

Ovanstående användarprofiler kan förekomma i alla myndigheter med tillgång till en 
förfrågningsmodul, även i de myndigheter som fungerar som förfrågningsmodulens samordnare 
(förfrågningssamordnare). 

Profilen som godkännare finns bara i de myndigheter som fungerar som samordnare. Som 
godkännare är det din uppgift att godkänna utgående förfrågningar och/eller svar för de 
myndigheter som måste få sina förfrågningar förhandsgodkända. Dessutom tar du hand om de 
förfrågningar som hänskjuts till din myndighet för medling när myndigheter inte kan enas. Varje 
myndighet som fungerar som samordnare måste ge minst en användare rollen som godkännare. 

3.2.2. ANVÄNDARROLLER FÖR ANMÄLNINGAR OCH VARNINGAR  

Som observatör kan du se alla uppgifter om de anmälningar och varningar som din myndighet har 
skickat eller tagit emot. Du kan skriva ut uppgifterna men inte skicka eller svara något. 

Som handläggare tar du hand om anmälningar och varningar på din myndighets vägnar. Du kan 
utfärda anmälningar och varningar och lägga in dem i systemet för godkännande av en samordnare. 
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Du tar också emot anmälningar och varningar och kan reagera på dem (lägga till kommentarer och 
ladda upp handlingar).  

Däremot kan du inte skicka anmälningar och varningar till andra länder eller vidarebefordra dem till 
andra myndigheter i ditt land, även om din myndighet fungerar som samordnare för modulen i fråga. 

Profilen som godkännare finns bara i de myndigheter som fungerar som samordnare för en modul. 
Som godkännare är det din uppgift att godkänna anmälningar och varningar, skicka dem till andra 
länder och vidarebefordra dem till andra myndigheter i ditt land. För att kunna skapa anmälningar 
och varningar och lägga in dem i systemet måste du dessutom ha användarrättigheter som 
handläggare. 

3.2.3. ANVÄNDARROLLER FÖR ARKIV (DATABASER OCH REGISTER)  

Som observatör kan du se alla uppgifter i de arkiv som din myndighet har tillgång till. Du kan läsa och 
skriva ut dem men exempelvis inte skapa eller redigera poster i arkiven. 

Som handläggare sköter du arkiv och register på din myndighets vägnar. Du kan lägga in nya poster 
och aktivera (dvs. publicera) dem i IMI. Du kan också redigera eller avaktivera poster beroende på 
hur arkivet fungerar.  


