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Grov tidplan – befintlig 

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018

Etablering S4I

• ”Tekniskt kansli” 

• Metoder och 

processer (Beslut, 

publicering, 

ändringshantering 

mm)

Dokument och 

mallar

• Upphandla och 

införa verktyg –

ärendehantering, 

XML-verifiering 

osv

MISlife 2.0 – i löpande iterationer

• Info.modell

• Begreppsmodell

• XML 

MISlife 2.0

• Tester/verifiering och 

justeringar

Valcentraler

• Utöka MISlife

Etablering S4I

• Fortsatt arbete

Målsättningen är att 
projektet ska leverera en 
testad version 2017-12-31 
dock utan Valcentralsinfo
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Projektplan våren 2018

Utökad verifiering under våren 2018

• Utökad iteration inkl. test/verifiering med Länsförsäkringar/Skandia

• Genomföra tester med ytterligare två bolag – förstärker användbarhet och minskar tillägg och ändringar i 
implementationsfasen

• Projektperiod ska planeras ihop med LF och Skandia, förslagsvis mellan februari-april 2018

• Valcentraler 

• Säkerställa valcentralernas behov av informationsinnehåll inkl tester med valcentraler, Min Pension och 
ev något försäkringsbolag

• Kräver minst 2 Valcentralsbolag som deltar i verifieringsarbete (går igenom material, skapar testfiler)

• Föreslagen projektperiod 1 apr – 31 maj 2018

• Förankring praxis MIS 2.0 

• Genomgång och dokumentation av praxis, dvs hur standarden ska användas för att beskriva olika typer 
av försäkringar och varianter. Pågår löpande under våren med förankring hos försäkringsbolagen, 
testbolag och referensgruppen

• Löpande arbete under projektperioden 15 feb – 30 jun 2018
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Projektplan hösten 2018 tom våren 2019

Implementationsprojekt hösten 2018 

Projektet blir en utökad förvaltningsbemanning i syfte att underlätta bolagens implementation. När bolagen 
påbörjar sin implementation kommer man upptäcka områden/varianter som inte standarden stödjer fullt ut. Med 
ett implementationsprojekt skapas förutsättningar att snabbt justera och utveckla standarden och 
dokumentationen.

• Hjälp vid projektuppstart hos bolagen – genomgång av struktur, dokumentation mm

• Hjälp vid verifiering/test av XML

• Hantering av nya krav (områden/fält/typer) 

• Uppdatering av standarden inkl kommunikation, dokumentation mm

• Föreslagen projektperiod 20 augusti 2018 – 1 juni 2019 

Omfattning och avgränsning

• Varje bolag behöver bemanna sina implementationsprojekt som vanligt. 
S4i ställer däremot upp med utökad bemanning under denna period i syfte att stötta bolagens 
implementationsprojekt samt att snabbt kunna införa ändringar i standarden. 
Projektbemanningen har under denna period även samma uppdrag som den kommande 
förvaltningsorganisationen.
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• Överdriven tro på parallellisering

• Klart med typfall till årsskiftet

• Enklare med tydlig baseline

• Rörligt men strukturen börjar sätta sig

• Första version av XSD färdig

• Uppsamling av tekniska vägval

2017-12-08 5

Pilotprojekt – arbete sedan sist
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XSD/XML
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Detaljdokumentation
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Avtalspension ITP via Collectum

Upphandlad pensionsplan MaxStorkund

Privat Kapitalspar

Depåförsäkring Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring Flexliv

Direktpension

Löneväxling

Tjänstepension med frilagd premie

Danica Livförsäkring

Föratagsägd Kapitalspar

Tjänstepension med efterlevandeskydd MAX (kapital understiger efterlevandeskydd)

Tjänstepension med efterlevandeskydd MAX (kapital överstiger efterlevandeskydd)

Tjänstepension med efterlevandeskydd SUM

Depåförsäkring med flera underliggande depåer

Tjänstepension med sjukförsäkring

Typfall
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Förmånsbestämd ITP2 med familjepension (pågående inbetalning)

Förmånsbestämd ITP2 med tidigare familjepension (avsagt sig familjepension men tidigare inbetalat belopp finns)

Premiebestämd ITP1 med pågående utlandskompensation

Premiebestämd ITP1 trad (Alecta Optimal Pension) med premiegaranti

Premiebestämd ITP1 med pågående sjukskada/pbf (50%)

Premiebestämd ITP2 med pågående sjukskada (100%)

Försäkring under utbetalning

Omdisponerad försäkring (temporär utbetalning 60-65, annat belopp efter 65)

Förmånsbaserad ITP2

Förmånsbaserad ITP2, som valt alternativ ITP

Premiebaserad ITP1, ickeval

Sjukförsäkring inom ITP 1

Försäkring under utbetalning

Förmånsbestämd ITP2, avstått familjepension, valt Alecta som premiebestämt ITPK-alternativ

Förmånsbestämd ITP2 med olika tjänstetider för förmånsbestämd respektive alternativ lösning (haft alternativ ITP under en 

period och sedan återgått till ITP2)

Förmånsbestämd ITP2 med lönesänkningsfribrev (indivden har fått en lönesänkning som inte till fullo tillåts sänka förmånen 

pga ITP2 regelverk) 

Förmånsbestämd ITP2, valt alternativ lösning som inkluderar ITPK med frilagd premie, samt avstått familjepension

Förmånsbestämd ITP2, valt Alecta för ITPK samt alternativ lösning som tillskott till ITPK

Förmånsbestämd ITP2 samordnade förmåner med annat pensionsbolag (t.ex. SPP)

Indivd med två aktiva pågående ITP2 anställningar

Individ med två aktiva pågående ITP1 anställningar

Typfall



S4I, Standard for insurance 2017-12-08 10

Områdesbeskrinving
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ärenden

Förvaltning av standard

Input till förändring
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Verktygsval

XML-schema, angivna förändringsbehov och masterdata för dokumentation hanteras av ett 
källdatahanteringsverktyg (Git repository). Dokumentation genereras från masterdata med halvmanuella 
rutiner för att säkerställa enhetlig och synkad dokumentation

Varför ett Git repository?

• Löser nuvarande behov för förvaltning

• Full spårbarhet av alla förändringar

• Möjligt att hämta ut nuvarande och tidigare versioner

• Möjlighet att se vilka ärenden som hanterats i vilken version (och vilka ärenden som inte hanterats)

• Möjliggör collaboration (t.ex. föreslå färdiga lösningsförslag)

• Liten tidsmässig overhead vid uppstart

• Försumbar kostnad

• Git repository kandidater: Github, Gitlab och Bitbucket

Förvaltning av standard


