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Sammanfattning 
 

Syfte och mål  

Handlingsplanens syfte är att åstadkomma en samordning av IT-infrastrukturen för 

kommunerna i Västra Götaland och för att kunna påbörja ett gemensamt arbete kring 

verksamhetsutveckling med IT-stöd.  

 

Handlingsplanens mål är att ange vilka projekt som behöver genomföras för att uppnå syftet 

samt att beskriva projekten översiktligt. Det överlåts till den organisation som blir beslutad att 

ge närmare direktiv för respektive projekt. 

 

Ytterligare ett mål med planen är att knyta påbörjade aktiviteter på nationell nivå – inom SKLs 

program för Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg – till den blivande organisationen 

för kommunal IT-samverkan i Västra Götaland.  

 

Projekt 

Handlingsplanen innehåller följande projekt: 

 

Pågående verksamhetsprojekt med Västra Götalandsregionen (VGR) 

SVPL, samordnad vårdplanering, och KLARA. Detta är ett pågående projekt under de sex 

delregionala vårdsamverkansorganisationerna i Västra Götaland. Det innebär en stor 

arbetsinsats under 2009 för de förvaltningar i kommunerna som ansvarar för sjukvård, och 

även för kommunernas IT-personal. 

 

Hjälpmedelsförsörjning och WebSESAM. Detta är en redan genomförd åtgärd. Liksom 

KLARA är WebSESAM ett betydelsefullt gemensamt IT-verktyg för samtliga kommuner i 

Västra Götaland. Båda använder det gemensamma skyddade nätet Kommunikationstorget. 

 

Folkbokföringsuppgifter. Först ska en utredning klarlägga alternativen för en gemensam 

försörjning med folkbokföringsuppgifter till länets kommuner och därefter ska ett konkret 

erbjudande till kommunerna arbetas fram senast under andra kvartalet 2010. 

 

Gemensam förvaltningsorganisation. Genom tillkomsten av Kommunikationstorget, 

WebSESAM, Västfolket och KLARA har det uppstått ett antal objekt som är kandidater till 

att samförvaltas mellan de berörda parterna på ett organiserat sätt. Även troliga eller tänkbara 

ytterligare gemensamma funktioner är motiv för att klara ut förvaltningsfrågan. Ett förslag till 

gemensam förvaltningsorganisation ska utarbetas och vara klart senast under 2010.  

 

IT-infrastrukturella projekt 

Kommunikationstorget. En beskrivning av denna befintliga och viktiga resurs i IT-infra-

strukturen riktad mot verksamheterna i kommunerna ska tas fram. Den ska vara klar senast 

första kvartal 2010. 

 

Säkra kort/säker inloggning. En lösning för ID-kort som tillgodoser olika behov i kommu-

nerna ska tas fram. Eventuellt kommer den att innehålla en uppdelning mellan interimistiska 

lösningar för akuta behov och långsiktiga lösningar. Ett erbjudande till kommunerna ska vara 

klart senast under andra kvartalet 2010.  
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Gemensam kommunkatalog. En katalog innehåller aktuella organisations-, person- och behö-

righetsuppgifter för användare av elektroniska funktioner. En lösning för en gemensam kom-

munal katalog ska utarbetas och erbjudas kommunerna senast under fjärde kvartalet 2010. 

 

Övriga projekt 

 

Webbplats som informationsstöd i det gemensamma arbetet. En webbplats ska skapas som 

fungerar som ett lättillgängligt arkiv över dokument som successivt produceras i det 

gemensamma arbetet. Den ska vara klar att ta i bruk senast under fjärde kvartalet 2009.  

 

Framtida utvecklingsprojekt Det nu intensifierade gemensamma arbetet domineras 

inledningsvis av projekt som rör IT-infrastrukturen. Det vore en fördel om det också kunde 

hinnas med något arbete som inriktades på verksamhetsutveckling med IT-stöd och som visar 

på kommunernas möjligheter till lönsamma investeringar tack vare de inledande 

infrastrukturella satsningarna. Smarta lösningar som minskar tidsåtgången för kommunal 

personal är intressanta att påvisa. Beskrivningar av intressanta exempel ska tas fram och ge 

tillräcklig kunskapsgrund för utarbetande av konkreta förslag till kommunerna som ett nästa 

steg. Detta arbete tidplaneras i ett senare skede.  

 

Kartläggning och systematisering av kommunernas verksamhetssystem och 

säkerhetslösningar  För att finna former för framgångsrikt samarbete för kommunerna i VG 

behövs det utföras en kartläggning av de IT-system och säkerhetslösningar som nu används 

eller kring planerade inköp. Gruppering av ”samma system” för kommunerna medför en bra 

överblick för att gemensamt dela erfarenheter kring systemen samt tillsammans kunna göra 

upphandlingar 
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Inledning 
 

Enligt förslag vid möte 2009-04-16 på Sjuhärads kommunalförbunds kontor ska en styrgrupp 

inrättas för kommunal IT-samverkan Västra Götaland. Enligt beslut vid samma möte har en 

utsedd arbetsgrupp upprättat föreliggande förslag till handlingsplan. Samtidigt har 

arbetsgruppen tagit fram ett förslag till organisation. Båda förslagen avser ett intensifierat 

samarbete mellan kommunerna i Västra Götaland om en samordnad IT-infrastruktur och 

verksamhetsutveckling med IT-stöd. De har en utgångspunkt i ett positionspapper som 

direktörerna för de fyra kommunalförbunden i länet undertecknade 2009-02-23. 

 

Syfte och mål med handlingsplanen 

Handlingsplanen syftar till att åstadkomma samordning av IT-infrastrukturen för kommunerna 

i Västra Götaland och att påbörja ett gemensamt arbete kring verksamhetsutveckling med IT-

stöd. En inledande fokusering på samordning av IT-infrastrukturen skapar förutsättningar för 

efterföljande åtgärder för verksamhetsutveckling med IT-stöd och utbyggnad av e-förvaltning 

i kommunerna.  

 

Handlingsplanens mål är att ange vilka projekt som behöver genomföras för att uppnå syftet. 

Projekten beskrivs översiktligt i planen. En detaljering till tydliga beställningar av vad som 

ska åstadkommas i respektive projekt överlämnas till den organisation som blir beslutad 

samtidigt med handlingsplanen.  

 

Ytterligare ett mål med planen är att knyta påbörjade aktiviteter på nationell nivå – inom SKLs 

program för Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg – till den blivande organisationen 

för kommunal IT-samverkan i Västra Götaland. Denna organisation kan förväntas att bli en 

proaktiv kraft som kan påverka skeendet på nationell nivå. 

 

Utgångsläget för gemensamma satsningar 

Utvecklingen av e-förvaltning i det offentliga Sverige har varit långsam. Den statliga sektorn 

och de kommunala sektorerna har valt skilda lösningar för olika delar av sina IT-

infrastrukturer. Utvecklingen av e-tjänster från andra huvudmän går parallellt mycket snabbt.   

 

Inom vård- och omsorgsområdet finns en första gemensam nationell IT-strategi utarbetad. Den 

syftar till att ge sjukvården i landet högre kvalitet, bättre patientsäkerhet och ökad effektivitet 

med hjälp av IT-stöd. Strategin tillgodoser kraven på informationshantering inom hälso- och 

sjukvården som ställs i den patientdatalag som började gälla 1 juli 2008. Strategin är antagen 

av vissa kommuner i Västra Götaland och uppfattas som en gemensam ledstjärna för IT-

samarbetet i hela länet. 

 

Olika initiativ från EU på senare år går i riktning mot att informationsöverföring mellan 

myndigheter i medlemsländerna kommer att öka och att gemensamma IT-system blir 

naturliga verktyg för detta. Ett exempel är EU-direktivet om etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla och motta tjänster på EU:s inre marknad. Det medför att kommunala förvalt-

ningar blir behöriga myndigheter för tillstånds- och tillsynsuppgifter rörande sådana tjänster 

när direktivet omvandlats till svensk lag fr.o.m. år 2010. 
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Kommunernas självbestämmande visavi effektiv samordning 

Kommunernas suveränitet är odiskutabel. Att matcha en effektiv samordning mellan kommu-

nerna mot det kommunala självbestämmandet är en balansgång. Med den stora spännvidd i 

kommunstorlekar som gäller i Västra Götaland kan avvägningarna många gånger vara svåra. 

Samordning av IT-infrastrukturen har alla kommuner nytta av, men värderingen av denna 

nytta görs slutligen av varje kommun för sig. Det gemensamma utvecklingsarbete som nu 

intensifieras bygger på frivillighet.  

 

Att alla kommuner i Västra Götaland har en vilja till delaktighet och till att samverka är en 

grundidé. Ju högre uppslutningen från kommunerna blir kring de lösningar och erbjudanden 

som kommer att arbetas fram, desto bättre blir deras effekt och desto lägre blir kostnaden per 

capita.  
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Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg med VGR 
SVPL, samordnad vårdplanering och KLARA 
 

Under 2009 genomför den kommunala sjukvården i Västra Götaland projektet SVPL 

tillsammans med primärvården och sjukhusvården inom VGR, Västra Götalandsregionen. Detta 

sker enligt ett särskilt avtal mellan VGR samt var och en av länets 49 kommuner. Projektet 

innehåller en ny gemensam rutin för vårdplaneringen samt en ny IT-tjänst, KLARA, som stöd 

för denna. Projektet planeras vara genomfört i början av år 2010. 

 

Den kommunala personal som blir användare av KLARA är dels de legitimerade yrkesgrup-

perna sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog, dels den personal som beslutar 

om och leder utförandet av kommunal service och omvårdnad i särskilda boenden eller som 

hemtjänst i ordinärt boende.  

 

Ansvaret för införandet av SVPL följer linjeansvaret och ligger på verksamhetscheferna i 

respektive förvaltning. Som stöd för linjeansvaret finns ett centralt projekt för hela länet samt 

lokala projekt under de sex delregionala vårdsamverkansorganisationerna
1
.  

 

Även om SVPL är ett redan beslutat projekt och genomförs i en annan organisation så förtjänar 

det att nämnas här eftersom det innebär en stor arbetsinsats under 2009 för de förvaltningar i 

kommunerna som ansvarar för sjukvården, och även för kommunernas IT-personal. Dessutom 

finns det kopplingar mellan KLARA och de projekt kring säkra kort/säker inloggning och 

gemensam kommunkatalog som ingår i handlingsplanen. När dessa tillkommande resurser i 

IT-infrastrukturen blivit genomförda kommer KLARA att knytas till dem. 

 

 

Hjälpmedelsförsörjningen och WebSESAM 
 

SESAM är ett IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning som bl a används inom hälso- och sjuk-

vården i Västra Götaland. Samtidigt med att hjälpmedelsförsörjningen blivit föremål för en 

upphandling har IT-stödet kompletterats med ett webbgränssnitt, WebSESAM, som förenklar 

användningen. Personligt förskrivna hjälpmedel ska registreras per patient. Förskrivarna, som 

finns i såväl den kommunala sjukvården som i VGRs primärvård och sjukhusvård, gör regist-

reringen i webSESAM. Den kommunala personal som främst är användare av webSESAM är 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

 

Även om WebSESAM är en genomförd åtgärd förtjänar detta IT-stöd dock att nämnas i denna 

handlingsplan eftersom det, liksom KLARA är ett betydelsefullt gemensamt IT-verktyg för 

samtliga kommuner i Västra Götaland och som använder det gemensamma skyddade nätet 

Kommunikationstorget.  

 

                                                 
1
 Dessa organisationer bedriver i sin normala verksamhet samarbete kring närsjukvård och vårdkedjor mellan 

dels VGRs sjukhusvård och primärvård, dels kommunernas vård och omsorg. De sex vårdsamverkansområdena 

är Skaraborg, Fyrbodal (inkl Lilla Edet), ReKo (Sjuhärad minus Vårgårda), KoLa (Lerum, Alingsås och 

Vårgårda), SIMBA (Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Ale) och LGS (Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och 

Öckerö) 
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Folkbokföringsuppgifter (Barnhälsodataprojektet) 
 

Kommunerna har olika lösningar för åtkomst till aktuella folkbokföringsuppgifter. En gemen-

sam lösning är eftersträvansvärd. Statens försörjning av kvalitetssäkra personuppgifter från 

Skatteverkets folkbokföringsdatabas är under omstöpning. 

 

En studie av hur förutsättningarna för åtkomst till aktuella folkbokföringsuppgifter utvecklas 

pågår inom ramen för Västra Götalands medverkan i det nationella Barnhälsodataprojektet via 

VästKom.  

 

Uppgiften. Grundat på den kunskap som vunnits i arbetet med folkbokföringsuppgifter i Barn-

hälsodataprojektet ska en utredning klarlägga vilka alternativ för en gemensam försörjning med 

folkbokföringsuppgifter till länets kommuner som finns i nuläget och vilka kända förändringar 

som bör beaktas. Kostnaderna för de tänkbara lösningar som framkommer ska uppskattas. 

Utredningens resultat ska ge tillräcklig kunskapsgrund för ett genomförandeprojekt som tar 

fram ett konkret erbjudande till kommunerna. 

 

Beroenden mot andra projekt. En del av hela säkerhetslösningen för att säkra 

personuppgifter.  

 

Uppkomst Stora behov finns inom hela den offentliga sektorn att tillhandahålla rätt och 

relevanta personuppgifter för hantering av behörigheter, administration av tjänster och 

åtkomst till olika IT-system. 

 

Tidplan. Utredningsrapport och erbjudande ska vara klara senast under första kvartalet 2010.  

 

Gemensam förvaltningsorganisation med VGR 
 

Genom tillkomsten av Kommunikationstorget, WebSESAM, Västfolket och KLARA har det 

uppstått ett antal objekt som är kandidater till att samförvaltas mellan de berörda parterna på 

ett organiserat sätt. Även troliga eller tänkbara ytterligare gemensamma funktioner som 

behöver administreras (säkra kort/säker inloggning? katalog? tillämpning av Nationella IT-

strategin? etc) är motiv för att klara ut förvaltningsfrågan. Ett sådant arbete är påbörjat i 

samverkan mellan VästKom och VGR. 

 

Förvaltningsfrågan har kopplingar till ägaransvaret för den information som hanteras i gemen-

samma IT-stöd. Informationsägandet är en ansvarsfråga som det ännu inte finns en full med-

vetenhet om i alla kommunala förvaltningar. Den behöver göras tydlig. 

 

 

Uppgiften. Grundat på det arbete som genomförts och på de erfarenheter som vunnits i 

Göteborgs förvaltningsmodell ska ett förslag till gemensam förvaltningsorganisation utarbetas. 

Projektrapporten ska ge en helhetsbild av nuläget beträffande förvaltning av funktioner som är 

gemensamma för VGR och kommunerna, vilka behov av organiserad samförvaltning som 

förslaget täcker in, vilka uppgifter som ingår i det föreslagna förvaltningsansvaret och där även 

informationsägandet klaras ut samt vilka kostnader som uppstår och bortfaller för kommunerna 

respektive VGR. Förslaget ska skilja mellan beställar- och utförarrollerna. 
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Beroenden mot andra projekt Starka kopplingar till de redan pågående och planerade 

projekten tillsammans med VGR 

 

Uppkomst Genom mer samverkan med VGR inom IT-systemområdet kräver ett samägande 

gemensam förvaltning. Dels på grund av inflytande på utveckling dels genom rationella 

grunder såsom ekonomi. 

 

Tidplan. Förslag ska vara klart senast under första kvartalet 2010.  
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IT-infrastrukturella projekt 
Kommunikationstorget 
 

Kommunikationstorget är ett skyddat nät som skapats för informationsutbyte mellan länets 49 

kommuner och VGR. WebSESAM och KLARA är de första länstäckande användningarna av 

nätet. Genom att det nu finns är detta nät en resurs som kan användas för annan datatrafik 

mellan kommunerna och VGR eller mellan kommunerna sinsemellan.  

 

Uppgiften. Projektet ska ta fram en beskrivning som har verksamhetsansvariga och politiker 

i kommunerna som primär målgrupp. Beskrivningen ska ge exempel på tänkbara använd-

ningssätt, ange om det finns typer av kommunikation som nätet inte bör/ska användas för och 

belysa hur kommunernas kostnader för nätet påverkas vid ytterligare användning av det. 

 

Beroenden mot andra projekt. Kan komma att ingå i den gemensamma förvaltningen 

tillsammans med VGR 

 

Uppkomst: För att följa lagen dvs. kunna transportera information över ett säkert nät 

 

Tidplan. Beskrivningen ska vara klar senast under fjärde kvartalet 2009.  

 

Gemensam kommunkatalog 
 

En katalog innehåller organisations-, person- och behörighetsuppgifter. Dessa uppgifter 

bekräftar att inloggande användare har behöriga identiteter samt styr vilka åtgärder de kan 

vidta när de arbetar i funktionerna. För organisationer med flera olika funktioner/system är det 

effektivt att ha en katalog som ett gemensamt centrallager för användardata. Ännu effektivare 

är det om katalogtjänsten kan sambrukas med andra.  

 

 

Det är frågor kring en katalogtjänst som kan användas gemensamt av länets 49 kommuner 

som det nu handlar om. En förstudie om en sådan katalog är gjord med VästKom som bestäl-

lare och en handläggare på VGR Regionservice som utförare. Den belyser att det finns ett 

antal frågor att tas ställning till – vilka användare som ska omfattas, vilka uppgifter om dessa 

som ska ingå, metod för att strukturera innehållet, hur uppgifterna kan kvalitetssäkras, om 

katalogen ska byggas upp stegvis samt om någon färdig plattform ska användas. Studien ger 

också några konkreta exempel på kataloger som sambrukas av landsting och kommuner på 

olika håll i landet. Den belyser vidare hur en gemensam katalog skulle kunna tas fram och 

förvaltas i samarbete mellan kommunerna och VGR alternativt enbart i samarbete mellan 

kommunerna.  

 

Utgångspunkten i den gjorda studien är en katalog som innehåller användardata för kommu-

nernas egen personal och egna politiker. På lång sikt kommer kommunernas e-förvaltning att 

omfatta många olika typer av elektroniska funktioner med en mycket heterogen krets av 

externa parter och behöriga företrädare för dessa. Frågorna kring en katalogtjänst handlar 

även om huruvida de externa parterna och deras företrädares behörigheter ska definieras via 
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den kommunala katalogen eller om detta ska lösas på annat sätt. Samma frågeställning gäller 

för externa parter som utgörs av olika offentliga myndigheter.  

 

 

Uppgiften. Grundat på den gjorda förstudien ska en kataloglösning utarbetas och erbjudas 

kommunerna. Den ska även ange formerna för identifiering och legitimering av externa 

användare av kommunernas elektroniska funktioner.  

 

Beroenden mot andra projekt. Hur användarna av en elektronisk funktion och deras behö-

righeter definieras hänger samman med sättet för identifiering och legitimering vid inloggning. 

Projektet gemensam kommunkatalog har därmed har koppling till projektet säkra kort/säker 

inloggning. 

 

Uppkomst: En teknisk lösning för att lösa kraven för säker åtkomst av patientinformation 

 

Tidplan. Kataloglösningen ska vara klar senast under fjärde kvartalet 2010.  

 
Säkra kort/säker inloggning 
 

Kammarkollegiet har nyligen blivit klart med en förstudie om elektronisk legitimation av 

organisationer och organisationernas företrädare vid elektroniskt informationsutbyte. 

Avsikten med studien har varit att ta reda på behov och förutsättningar för upphandling av 

generella ramavtal för organisationslegitimationer/e-tjänstelegitimationer, stämpel- och 

servercertifikat. 

 

En förstudie om alternativa möjligheter att förse kommunal personal med ID-kort som kan 

användas för flera olika ändamål, multikort, genomförs för närvarande inom ramen för det 

redan pågående kommunala IT-samarbetet i Västra Götaland.  

 

Kortfrågan har olika delar. När det gäller multikort är frågan dels vilka olika alternativ som 

finns på marknaden, dels vilken täckningsgrad för all kommunal personal som SITHS-kort 

skulle kunna erbjuda. SITHS-kort är en av de infrastrukturella IT-tjänsterna som hör till den 

Nationella IT-strategin för vård- och omsorg. Dessa tjänster är i första hand är utarbetade för 

vård- och omsorgspersonal.  

 

Andra delar av kortfrågan gäller frågor som behöver lösas snabbt. En av dessa handlar om 

höjda säkerhetskrav för Apotekets webbapplikation e-dos fr.o.m. år 2010. En annan handlar 

om säkerhetskraven för inloggning i KLARA.  

 

Eventuellt kan det visa sig ändamålsenligt att göra en interimslösning för akuta behov och på 

det sättet skapa andrum för att kunna arbeta fram långsiktiga lösningar med tillräcklig tid till 

förfogande. 

 

Uppgiften. En kortlösning som utgår från de nämnda förstudierna och andra förutsättningar 

ska tas fram och erbjudas kommunerna. Lösningen ska t ex täcka de behov och krav som hör 

samman med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg, säker inloggning i KLARA 

och Apotekets e-dos-system. Frågan om en eventuell uppdelning mellan kort- och långsiktiga 

lösningar ska prövas.  
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Beroenden mot andra projekt. Identifiering och legitimering av dem som loggar in i en 

elektronisk funktion hänger samman med hur funktionen definierar användarna och deras 

behörigheter. Projektet säkra kort/säker inloggning har därmed har koppling till projektet 

gemensam kommunkatalog. 

 

Uppkomst: Del av den Nationella IT-strategin för att möta kraven från den nya 

patientdatalagen 

 

Tidplan. Ett erbjudande till kommunerna ska vara klart senast under andra kvartalet 2010. 

Om en interimslösning förordas som ett första steg ska ett sådant erbjudande bli klart redan 

under fjärde kvartalet 2009. 
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Övriga projekt  
 

Webbplats som informationsstöd i det gemensamma arbetet 
 

Uppgiften. En webbaserad yta för kommunikation bör etableras till att fungera som ett 

lättillgängligt arkiv över information som produceras löpande under det nu påbörjade 

gemensamma kommunala arbetet kring IT-infrastruktur och verksamhetsutveckling med IT-

stöd i Västra Götaland. I uppdraget ingår att lösa hur informationen ska struktureras och 

kommuniceras. 

 

Beroenden mot andra projekt. Inga direkta. 

 

Uppkomst. Behov att i den samverkan som nu byggs upp lättare kunna dela information 

 

Tidplan. Ska vara klar att ta i bruk senast under fjärde kvartalet 2009.  

 

 

Kartläggning och systematisering av kommunernas 
verksamhetssystem och säkerhetslösningar 
 

För att finna former för framgångsrikt samarbete för kommunerna i VG behövs det utföras en 

kartläggning av de IT-system och säkerhetslösningar som nu används eller kring planerade 

inköp. Gruppering av ”samma system” för kommunerna medför en bra överblick för att 

gemensamt dela erfarenheter kring systemen samt tillsammans kunna göra upphandlingar  

 

Uppgiften: Insamling om det aktuella läget om vilka system som används av kommunerna sker 

genom enkäter o dylika metoder. Systematisering och grupperingar av IT-system påvisar vilka 

kommuner som kan samarbeta med framtida upphandling från samma leverantör.   Underlaget 

ska också påvisa möjligheter för gemensam drift och förvaltning.  Kartläggningen kommer att 

vara en pågående aktivitet för att överensstämma med verkligheten.  

 

Beroenden mot andra projekt. Inga direkta. 

 
Uppkomst: - 
 

Tidplan. Alltid pågående och beslutas i samband med att den blivande organisationen för 

kommunal IT-samverkan i Västra Götaland. 
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Framtida utvecklingsprojekt 
 

Det nu intensifierade gemensamma arbetet i Västra Götaland med samordning av IT-infra-

strukturen och verksamhetsutveckling med IT-stöd domineras inledningsvis av projekt som 

rör IT-infrastrukturen. Dessa ger förutsättningar för verksamhetsutveckling med IT-stöd. 

 

Kommunernas verksamheter är i många fall personalintensiva. Lönsamma investeringar 

handlar därmed i hög grad om att göra förändringar som sparar arbetstid. Lösningar som 

minskar tidsåtgången för kommunal personal genom att processer eller enskilda arbets-

moment kan automatiseras eller förenklas med hjälp av elektroniska funktioner skall påvisas. 

 

Uppgiften. Beskrivningar projekt ska tas fram. Exemplen kan vara genomförda i verkligheten 

eller bestå av idéer som är noggrant redovisade att deras effekter är trovärdiga. Beskrivningarna 

ska ge allsidiga bilder av exemplens åtgärder, positiva och negativa effekter samt eventuella 

nödvändiga förutsättningar. De ska ge tillräcklig kunskapsgrund för utarbetande av konkreta 

förslag till kommunerna som ett nästa steg. 

 

Beroenden mot andra projekt. Inga direkta. 

 

Tidplan. Alltid pågående och beslutas i samband med att den blivande organisationen för 

kommunal IT-samverkan i Västra Götaland ger direktiv för spaningsuppgifternas inriktning.  
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Handlingsplanens anknytning till gemensamma 
kommunala aktiviteter på nationell nivå - SKLs program 
för Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 
 

Det kommunala aktionsprogrammet på SKL 
Nationella aktionsprogrammet för Sveriges kommuner” är ett projekt som skall pågå 2009-

2011 och som syftar till att Sveriges kommuner skall komma i kapp Landsting och Regioner 

inom den bland annat den tekniska infrastrukturen. De områden som ses som det mest akuta 

som kommuner bör samordna sig kring har publicerats i en skrift ”IT i kommunal vård och 

omsorg”. SKL har delat ut medel på sammanlagt 10 MSEK för att stödja arbetet. VästKom 

tilldelades ca 1.7 MSEK av summan som oavkortat fördelades ut till de fyra 

kommunalförbunden. Pengarna har där använts för att anställa de fyra IT-samordnarna  

(Se mer under rubrik Gemensam organisation för att efterfölja handlingsplan).   

 

En SKL-organisation som skall leda det kommunala aktionsprogrammet håller på att ta form. 

VG-kommunerna bevakar tillsättningen av medlemmar i grupperna och är nu väl 

representerade. 

 

 

 

Programmet består av tre delar: 

 

Insatsområde 1. Teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning 
och kommunikation baserad på elektronisk identifiering 
 

Uppgiften. I en första etapp omfattas följande insatser. 
 

1.1 Inventeringar av kommuners infrastrukturlösningar och pågående projekt inom området. 
  

1.2 Inventeringar av kommuners lösningar inom kundval för äldreomsorg.  
 

1.3 Sammanställning och generalisering av BHD piloternas resultat. Klart 2010 

 

Utförare. Projektet bedrivs under SKLs avdelning för Vård och omsorg och det särskilda 

kansli som där inrättats för att vara en nationell resurs. Projektet har en arbetsgrupp med drygt 

20 företrädare från olika delar av landet. Från Västra Götaland ingår IT-samordnare Sjuhärad , 

Skaraborg, Fyrbodal och GR samt IT-strateg från Kungälvs kommun. 
  
Inventeringsarbetet i insatsen 1.1 förutsätter medverkan från landets kommuner. 

 

Projektansvarig. En av SKL anlitad och finansierad projektledare. 
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Insatsområde 2. Informationsstruktur och standarder för den 
information som dokumenteras i kommunal vård och omsorg 
 

Uppgiften. Följa Socialstyrelsens båda projekt om Nationell Informationsstruktur respektive 

om Nationellt fackspråk för vård och omsorg samt andra projekt på olika håll i landet som rör 

terminologi och klassifikationer inom socialtjänsten.  

 

Utförare. Projektet bedrivs under SKLs avdelning för Vård och omsorg och det särskilda 

kansli som där inrättats för att vara en nationell resurs. Projektet har en arbetsgrupp med drygt 

10 företrädare för olika delar av landet, olika kommunstorlekar och olika yrkeskompetenser 

inom socialtjänstområdet. Från Västra Götaland ingår Idalena Svensson Göteborg i 

arbetsgruppen. 

 

Projektansvarig. En handläggare på SKLs avdelning för Vård och omsorg är projektledare. 

 

 

Insatsområde 3. Organisation för erfarenhetsutbyte och samverkan 
kring IT-stöd av gemensamt intresse 
 

Delprojektet leds av SKL där framtagande av en gemensam digital informationslösning håller 

på att tas fram för redovisning av goda exempel runt om i Sverige inom området.  

 

Vid 2011 är förhoppningen att kommunerna har kommit i kapp Landsting och region och att 

gemensamma satsningar kommer att ske i ett gemensamt beställarkansli. 
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Gemensam organisation för att efterfölja handlingsplan 
En ny organisation har skapats för att bistå arbetet med att samordna kommunerna och driva 

det gemensamma arbetet framåt inom området: 
 

Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i VG 

Den Strategiska styrgruppen består av 10 personer 

 de fyra kommunalförbundsdirektörerna  

 direktör från Västkom  

 en kommunchef per kommunalförbund 

 en representant från Göteborgs Stad 

 

Ansvarsområde 

Den Strategiska styrgruppens ansvar är att vara beställare av uppdrag hos den utförande delen 

av organisationen, besluta om prioritering av projekt, ekonomiska ramar etc., rekommendera 

framtagna gemensamma lösningar till kommunerna, vara knutpunkt för förankringsarbetet i 

VG-kommunerna samt utgöra kontakten med VG-Regionen och SKL i regionala och 

nationella utvecklingsfrågor som rör de 49 kommunerna.  

 

Arkitekturledningsgruppen 

Även denna grupp utgörs av 10 personer: 

 de fyra IT-samordnarna på kommunalförbunden  

 en av kommunerna utsedd representant från respektive kommunalförbund  

 en representant från Västkom 

 en representant från Göteborgs Stad 
 

Ansvarsområde 

Gruppens ansvar är att prioritera/sortera frågor och bereda ärenden till den Strategiska 

styrgruppen, formulera uppdragsbeskrivningar för projekt (utredningar), stödja och 

koordinera pågående aktiviteter och projekt, tillsätta projektmedlemmar, garantera helhetssyn 

på uppdragen samt förvalta och vidareutveckla den gemensamma arbetsmetodiken, 

arkitekturen och handlingsplanen. 
 

Samordnare för IT och verksamhetsutveckling - i varje kommunalförbund 

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, ingår det 

följande ansvar: 

 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 

arkitekturledningsgruppen eller eget förbundsnätverk 

 att vara en informationsinhämtare/-spridare samt för förbundets räkning bevaka 

omvärldsutvecklingen 
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Politisk förankring för Strategiska styrgruppens arbete 

Politisk förankring för arbetet är mycket viktigt. Kommunalförbundsdirektörer skall 

återrapportera resultat och beslut till respektive presidier, styrelser samt kommunchefsnätverk. 

De frågor som innehåller det löpande arbetet rapporteras till kommunchefsgrupperna. 

Övergripande resursfrågor och gemensamma principiella ställningstagande, gemensamma 

frågor i samarbetet med VG-regionen skall ställas till VästKoms arbetsutskott som behandlar 

frågorna i Samrådsgruppen tillsammans med VG-Regionen. 
 

 

Avslutning 
Den gemensamma handlingsplanen är ett levande dokument. Inriktningen som presenteras är 

ett första steg i satsningen mot att nå en gemensam plattform för säkert informationsutbyte 

mellan de 49 kommunerna och deras kontaktytor. Det vill säga att fokus läggs först på att ta 

fram en IT-infrastruktur ur ett kommunperspektiv som har en inbyggd möjlighet att följa 

gällande lagar och regler. Den verksamhetsmässiga utvecklingen tillsammans med VGR 

kommer också att ha stort fokus. I ett längre perspektiv kommer även mer 

kommungemensamma utvecklingsfrågor att belysas vid återkommande revideringar av 

handlingsplanen. 

 

 

 

 


