Vision för eSamhället
Västra Götalands kommuner
Inledning
Detta dokument ligger till grund för den gemensamma satsningen för utveckling av
eSamhället i de 49 kommunerna i Västra Götaland. Detta kräver långsiktighet och insatser
som är hållbara över tid. Arbetet utgår från kommunernas egna prioriteringar samt
nationellt framtagna strategidokument såsom SKL:s Strategi för eSamhälle och Nationell
Digital Agenda.

eSamhället och eFörvaltning
eSamhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd
av IT, det vill säga e-förvaltning. E-förvaltning är "verksamhetsutveckling i offentlig
förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med
organisatoriska förändringar och nya kompetenser".
Detta innebär att e-förvaltning inte är en fråga om IT utan måste bli en integrerad del i
kommunens ledningsarbete. En väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning för att
kunna erbjuda enklare vardag för privatpersoner och företag. eSamhället skapas när eförvaltningen kopplas ihop med den offentliga aktörens invånare, vilket bidrar till den
demokratiska rättigheten om delaktighet och transparens i offentlig verksamhet.

Vision
Västra Götalands invånare och företag ska erbjudas samma service oavsett var i länet man
bor. Detta innebär att snabbt, enkelt, med hög säkerhet och tillgänglighet kunna sköta sina
ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande oavsett tidpunkt.

Mål
Kommunernas digitaliserade verksamhetsutveckling ska hålla jämna steg med övriga
offentliga aktörers utveckling. Utgångspunkten är att en kommunal samverkan stärker den
egna kommunens utveckling samt samarbetet med andra aktörer genom gemensamma
lösningar.
Kommunerna i Västra Götaland ska uppträda som en proaktiv, stark och enad part i
samverkan med andra huvudmän och myndigheter. Samtliga kommuner ska känna
delaktighet i utvecklingsarbetet och medborgarperspektivet ska vara en ledstjärna.
Kommunerna ska också genom detta uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet ska
koordineras med nationella och andra utvecklingsinitiativ.
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Organisation
Arbetet leds av den Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT
(SSVIT). Varje kommun och kommunalförbund ansvarar för att kontaktvägar och
organisation finns etablerade genom utsedd företrädare som har ledningens uppdrag och
mandat att samordna arbetet. Respektive part har avdelade resurser för sin del av
genomförandet.
Kommunikation sker huvudsakligen genom nätverk i kommunalförbundens regi. Arbetet
genomsyras av öppenhet och transparens och kan följas via www.vastkom.se

Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med
stöd av IT
För kommunerna i Boråsregionen

För kommunerna i Fyrbodal

Magnus Nilsson, Essunga

Annika Wennerblom, Trollhättan

Lena Brännmar, Boråsregionens KF

Lars Lindén, Fyrbodal

För kommunerna i Göteborgsregionen

För kommunerna i Skaraborg

Sven Höper, Göteborgs Stad

Kjell Karlsson, Essunga

Johan Fritz, Tjörn

Per-Olof Hermansson, Skaraborg

Helena Söderbäck, GR

För VästKom
Thomas Jungbeck
Karl Fors

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: 031-403290
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

