
 
 

1 
 

Projektbeskrivning/ansvarsfördelning för IT-samordnarna i VG  

Bakgrund 

Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg samt krav från medborgare och brukare samt 
myndigheter har satt fokus på att kommuner måste förändra sitt sätt att kommunicera med sin omvärld. 
Exempelvis Patientdatalagen (2008) underlättar utbyte av digitaliserad sekretessbelagd 
patientinformation mellan huvudmän.  Å andra sidan har lagen medfört att för att kunna ha 
informationsutbyte med externa parter ställs det höga krav på säkerhet i överföring av information. 
Exempelvis behövs en IT-infrastruktur med säkert nätverk för transport av information. Det behövs även 
lösningar för att säkra identiteten på den person som skickar och den som tar emot informationen, 
loggning skall kunna göras för att i efterhand kunna se om misstag/fel har begåtts. Krav finns även på 
register över de som har behörighet att dela sekretessbelagd information.  

Kommunerna i Västra Götaland har en viktig relation med VG-regionen i dessa frågor men ligger efter i 
utvecklingen av säker IT-infrastruktur. VG-regionen har tillsammans med övriga landsting i Sverige 
kunnat lägga stor kraft på utveckling inom detta område genom den Nationella IT-strategin för vård och 
omsorg. Kommunerna har inte haft samordning i dessa frågor nationellt. En del av förklaringen till detta 
är på grund av att kommuner är många till antalet samt att kommunernas verksamhet är mycket mer 
diversifierad än att bara gälla vård och omsorg. Kommunerna har inte heller haft samma resurser att 
lägga på en dylik utveckling. Kommunen måste dessutom ta hänsyn till alla verksamhetsområden när 
en IT-infrastrukturell lösning skall väljas för meddelandeutbyte, d.v.s. kommunerna måste i möjligaste 
mån undvika att hamna i en s.k. stuprörslösning inom varje verksamhetsområde.  

Åtgärder för att samordna och stärka kommunernas arbete inom IT och 

verksamhetsutveckling 

För att lyckas med arbetet med säker IT-infrastruktur måste kommunerna tillsammans lösa de 
utmaningar som de står inför. Genom ansökan och beviljande av medeI från SKL har varje 
kommunalförbund projektanställt en person som aktivt skall arbeta med frågorna inom IT och 
verksamhetsutveckling i detta uppdrag, som är tänkt att pågå mellan 2009-2011 

• Varje kommunalförbund har anställt en IT-samordnare som har ansvaret att hålla samman det 
regionala IT-utvecklingsarbetet inom respektive kommunalförbund 

• Varje kommun har utsett en eller flera kontaktperson(er) som tillsammans med samordnaren 
bildar det nätverk som behövs för att både ta emot och ge information i utvecklingsprocessen  

• VästKom ansvarar för kopplingen till det nationella samarbete som krävs och även som en 
regional samordningsfunktion för kommunalförbundens IT-samordnare 

Samordnare för IT och verksamhetsutveckling - en i varje kommunalförbund  

IT-samordnaren företräder sitt kommunalförbund och deltar aktivt i det gemensamma arbetet i Västra 
Götaland tillsammans med länets övriga kommuner i samverkan samt bland annat med Västra 
Götalandsregionen och Sveriges kommuner och landsting. Arbetet kommer bland annat bestå av att 
tillsammans med kommunerna i Västra Götaland ta fram gemensamma IT-lösningar inom områden som 
säkerhet, kommunikation samt verksamhetsstödjande applikationer.  
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Roll och ansvar i punktform: 

 att skapa och förvalta ett nätverk inom respektive förbund, ett nätverk som består av 
kommunerna utsedda personer. Nätverkets roll är att redogöra för de olika kommunernas 
ståndpunkter, verka som remissinstans samt delge samordnaren uppgifter  

 att tillsammans med en utvald kommunrepresentant representera sitt kommunalförbund i 
Arkitekturledningsgruppen 

 att ta samordningsansvaret för ett i den gemensamma handlingsplanen prioriterat 
utvecklingsområde 

 att kunna verka som projektledare för utvecklingsprojekt på uppdrag av den kommunala 
arkitekturledningsgruppen 

 att vara en informationsinhämtare/-spridare samt för kommunförbundets räkning bevaka 
omvärldsutvecklingen 

 En viktig uppgift är också att förankra, informera och samordna kommuner kring pågående 
utvecklingsaktiviteter 

Den gemensamma handlingsplanen för de 49 kommunerna i VG har prioriterade områden där ett 
regionalt samordningsarbete med uppdelad ansvarsfördelning: 

Västkom  
Joakim Svärdström, Länssamordnare  
 
Ansvarsområde: 
Samordningsansvar för samtliga VG kommunalförbund. I samordningsansvaret ingår skapandet och 
förvaltandet av en organisation. En organisation som kan hålla samman de olika kommunalförbunden 
samt hålla kontakten mot SKL och VGR.  

Gemensam förvaltningsorganisation. Ett förslag till en gemensam förvaltningsorganisation mellan VG-
VGR ska utarbetas. Förslaget ska visa en helhetsbild av nuläget, behoven som organiserad 
samförvaltning täcker in, uppgifterna som ingår i förvaltningsansvaret. Slutligen ska förslaget visa på 
vem som äger informationen, tillkomst eller bortfall av kostnader för kommun eller region.   

Fyrbodal 
Karl Andersson, Samordnare för IT och verksamhetsutveckling  
 
Ansvarsområde: 
Gemensam kommunkatalog. För kommunerna i VG ska en eller flera lösningar på katalogfrågan 
utarbetas. Dessa lösningar ska innehålla tidsplan, kostnad och verksamhetsnytta. Förutom detta ska 
lösningarna även ange formerna för identifiering och legitimering av externa användare av 
kommunernas elektroniska funktioner, samt hur uppgifterna i katalogen ska kvalitetssäkras. Lösningen 
på katalogfrågan är därmed inte frikopplad från övriga ansvarsområden, utan är mycket beroende av 
lösningarna inom säkra kort/identifiering och säkring av befolkningsregister. 

GR 
Jonas Blixt, Samordnare för IT och verksamhetsutveckling 

Ansvarsområde:  
Säkra kort/säker inloggning. För kommunerna i VG ska en eller flera lösningar på kortfrågan utarbetas. 
Dessa lösningar ska innehålla tidsplan, kostnad och verksamhetsnytta. Förutom detta ska lösningarna 
även ta hänsyn till de behov och krav som hör samman med bland annat den Nationella IT-strategin för 
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vård och omsorg, såsom inloggning i KLARA. Identifieringen och legitimeringen av dem som loggar in i 
en elektronisk funktion hänger samman med hur funktionen definierar användarna och deras 
behörigheter. 
Säkra kort/säker inloggning har därmed koppling till lösningen på katalog- och säkring av 
befolkningsregisterfrågorna. 

Hjälpmedelsförsörjning och WebSesam. I detta ansvar ingår att bevaka och sprida informationen om 
projektet vidare ut i kommunnätverken i VG-kommunerna samt att vara samordnare vid implementering 
av den nya web-applikationen via kommunikationstorget. 

Sjuhärad 
Roy Wedin, Samordnare för IT och verksamhetsutveckling 

Ansvarsområde: 
Säkring av befolkningsregister. Frågan om säkring av befolkningsregister är starkt knutet till lösningen 
på den gemensamma katalogen. Lösningen på denna fråga utarbetas därför tillsammans med 
katalogfrågan. 

Kommunikationstorg. Ett förslag på tänkbara användningssätt och hur dessa sätt påverkar 
kommunernas kostnader för nätet, ska tas fram. Publicering av en tjänst på kommunikationstorget skall 
samordnas med en framtagen rutin för processen. 

Kartläggningsansvar. En beskrivning av vilka system som kommunerna ska tas fram. Systemen ska 
grupperas och systematiseras. Beskrivning ska sedan kunna användas av kommunerna för att hjälpa 
dem med gemensamma upphandlingar, drift eller förvaltning. 

Skaraborg 
Peter Jonsson, Samordnare för IT och verksamhetsutveckling 

Ansvarsområde: 
SVPL/KLARA. I detta ansvar ingår att bevaka och sprida informationen om projektet vidare ut i 
kommunnätverken i VG kommunerna. Samt att ta en aktiv del som kommunrepresentant i SVPL/KLARA 
förvaltningsorganisation. 

 Informationsansvar och Omvärldsbevakning. Som informationsansvarig och omvärldsbevakare ingår 
det att inhämta och sprida information inom kommunnätverket i VG. Detta ska göras genom skapandet 
av en kommunikationsplan i vilken kommunikationsvägarna och med vilka som ska kommuniceras med 
fastslås. Informationen ska bland annat spridas med hjälp av Västkom hemsida, e-post samt 
informationsbrev. Ett visst ansvar ligger i att anordna gemensamma möten för kunskapsdelning och 
erfarenhetsutbyte.  

 

 

Joakim Svärdström 

Projektledare/länssamordnare, VästKom 


