
 

Statusrapport teknik Kommun-FVM 2019 
 

Sammanfattning 

Det har funnits en teknikarbetsgrupp under 2019 med uppdrag att klarlägga vilka tekniska 

förutsättningar som krävs hos respektive kommun, för att använda Millenniumtjänsten. 

Det har förts en intensiv dialog och ställts ett stort antal frågor och givits de svar som varit möjligt. 

Detta har i stora delar dokumenterats i en första version av ett Drifts- och förvaltningsavtal.  

Det kvarstår ett antal viktiga teknikfrågor att få svar på, därför behöver arbetet med att få fram 

dessa fortsätta.  

Bakgrund 
De 49 kommunerna i Västra Götalandsregionens område har avgett fullmakter för upphandling av 

nytt IT-stöd inom de 3 optionsområdena som finns beskrivna. Alla kommuner har gett fullmakt till 

option 1 (Informationsöverföring i vårdsamverkan), men för option 2 och 3 har inte alla gett 

fullmakt. De 49 kommunerna har fått erbjudande om avrop, enligt de fullmakter som avgivits. Beslut 

om avrop ska meddelas VGR senast den sista april 2020. 

För att kunna göra ett väl avvägt beslut behöver det finnas väl dokumenterade underlag på bland 

annat de tekniska förutsättningarna som måste uppfyllas av respektive kommuns IT-plattform. De 

tekniska förutsättningarna kommer att framgå av Drifts- och förvaltningsavtalet. 

Uppdrag 
Teknikuppdraget tar sin utgångspunkt i projektdirektivet och att de 49 kommunerna ska få ett 

tillräckligt bra beslutsunderlag, för att kunna fatta beslut om erbjudandet från FVM-programmet 

enligt de optioner som respektive kommun gett fullmakt till VGR att upphandla och teckna avtal om. 

I skrivande stund har kommunerna till och med april 2020 att fatta beslut om avrop och därmed 

teckna avtal om.  

För att få fram ett beslutsunderlag för de tekniska delarna görs analys av Drifts- och förvaltningsavtal 

och bedömning av GAP-analys i relation till kommunernas nuläge. GAP-analysen kommer att variera 

beroende på varje kommuns egna förutsättningar. 

Teknikrapporten ska därför ge svar på följande (så långt det är möjligt): 

• att bidra till att Kommun-FVM:s direktiv uppfylls 

• att hjälpa kommunerna att förstå de tekniska förutsättningar som behöver finnas på plats 

vid införande av Millenniumtjänsten 

• att stödja kommunerna i deras arbete med att utvärdera optionserbjudandena från FVM 

utifrån ett teknikperspektiv inför avrop i november 2019 (tiden för beslut är ändrad) 

• att identifiera kommunernas möjligheter och risker för Millenniumtjänsten från ett 

teknikperspektiv 

Teknikarbetsgruppen har letts av Fredrik Johnsson, tekniskt ansvarig i projekt Kommun-FVM, med 
följande deltagare i gruppen: 

  



Organisation  Namn  
VGR  Claes Rosvall  
VGR  Fredrik Almyren  
VGR  John Petersson  
VGR  Kenneth Lundqvist  
Göliska IT  Johan Svensson  
Skövde kommun  Fredrik Lindberg  
Borås stad  Jonny Ekström  
Svenljunga kommun Christian Bonfré, tillika medlem i ALVG  
Lerums kommun  Daniel Nettby  
Tjörns kommun  Mikael Fougelberg  
Göteborgs Stad  Odd Wallér  
Göteborgs Stad  Fredrik Hjort  
SML-IT  Anders Siljeholm, tillika medlem i ALVG  
Uddevalla kommun  Thore Andersson  
  

Resultat 
Teknikarbetsgruppen har arbetat igenom de tekniska förutsättningar som krävs i kommunerna vid 

ett införande av Millenniumtjänsten. Presentation och genomgång av driftsavtalet genomfördes 

under augusti och september 2019, enligt plan. Vidare har alla frågor om tekniska förutsättningar 

utifrån Drift- och förvaltningsavtalet hanterats och besvarats på öppet forum #teknik, samt 

dokumenterats i frågor och svar på VGR:s sida Vårdgivarwebben. 

Ett underlag (Analys av krav på tekniska förutsättningar för användandet av Millenniumtjänsten) har 
tagits fram av teknikansvarig Fredrik Johnsson och projektledare Ann-Charlotte Klarén. Presenteras 
längre ned i detta dokument i form av scenario.  
  
I arbetet med att analysera de olika optionerna, samt framtaget driftsavtal (version 1), där ett antal 
tekniska förutsättningar finns beskrivna för nyttjande av Millenniumtjänsten så kommer det att 
finnas ett GAP. Därför behöver respektive kommun ta med kraven på dessa tekniska förutsättningar 
i sitt förberedande arbete inför införandet av de olika optionerna.   
 
Öppet forum #teknik har hållits varje vecka under hösten fram till november då gruppen enades om 

att ändra frekvensen till varannan vecka. Bakgrunden till ändrad frekvens är att de tekniska 

delprojekten som tar fram lösningar för identifierade teknikområden ligger planerade längre fram i 

tiden (Q1-Q2 2020), samt att det inte har planerats ny leverans av Drift- och förvaltningsavtalet.  

I genomsnitt så har det deltagit 15 - 25 kontaktpersoner teknik vid varje öppet forum #teknik vilket 

påvisar ett stort intresse från kommunerna.  

Exempel på frekvent ställda frågor: 

- Molntjänster, röjningsproblematik och stöd för mobila appar 

- Kostnader för drift av Millennium systemet och vad som driver kostnad 

- IAM, SAMBI, HSA och IDP frågor och hur kommunerna skall planera och förhålla sig 

- Övergripande plan för FVM-programmet och viktiga milstolpar ur ett kommunalt perspektiv 

(ex. datum för reviderat driftsavtal, datum för implementering, datum där tekniska 

förutsättningar måste finnas på plats innan införande av Millennium mm.) 

 

Identifierade teknikområden där fortsatt klarläggande bör ske;   



• Kvalitetssäkrat kommunikationsnät  
• Fjärråtkomst   
• IAM och användaradministration   
• Uppkoppling av lokal mätutrustning via nät  
• Molntjänster och hantering av mobila enheter   
• Support/SLA  
• Integration   

  
 I sammanställningen nedan beskrivs 2 olika scenario:  

• Situationen och de krav som ställs i driftsavtalet från VGR  
• Nästa steg för varje teknikområde   
• Slutats och vad det innebär för kommunerna  
• Vem som äger eventuella frågeställningar  
• Riskbedömning för kommunerna  

 
 
 
 
 
 
  



 

Scenario 1: Medarbetaren använder en dator som är bärbar och ska börja att dokumentera 

  

Teknikområde  Kontoret  Skola  Särskilt boende, hos 
enskild  

Ordinärt boende, hos 
enskild  

Kommunens 
privata LOV-utförare  

Kvalitetssäkrat nät och 
Fjärråtkomst  

Användaren startar 
och loggar in i sin dator, 
öppnar det virtuella 
skrivbordet (VDI) och loggar 
in i Millennium.  

Användaren startar och log
gar in i sin dator, öppnar 
det virtuella 
skrivbordet (VDI) och 
loggar in i Millennium.  

Användaren startar och log
gar in i sin dator, öppnar 
det virtuella 
skrivbordet (VDI) och 
loggar in i Millennium.  

Användaren startar och log
gar in i sin dator, ansluter 
till internet, startar 
en VPN anslutning för att 
sedan öppna det virtuella 
skrivbordet (VDI) och 
loggar in i Millennium.  

Kan använda egna datorer 
vilket kräver att den privata 
LOV-utföraren måste möta 
samma tekniska 
förutsättningar som i 
kommunen. Alternativt kan en 
kommunal dator användas.   

Fjärråtkomst   

• Utskrift   
  

Användaren skriver ut på 
nätverksskrivare som är 
”vitlistade”. Användaren 
kan inte skriva ut 
skrivare om de är seriellt 
anslutna dvs via VGA, äldre 
skrivare.  

Användaren skriver ut på 
nätverksskrivare som är 
”vitlistade”. Användaren 
kan inte skriva ut på 
skrivare om är de är seriellt 
anslutna dvs via VGA, äldre 
skrivare.  

Ej aktuellt  Ej aktuellt  Vid användande av egen dator 
fungera utskrift som för en 
kommunanvändare. Vid 
användande av kommunal 
dator går det inte att skriva ut.  

Fjärråtkomst   

• Filhantering  
  

Lösningen för att hantera 
filer (uppladdning samt 
spara) är inte framtagen  

Lösningen för att hantera 
filer (uppladdning samt 
spara) är inte framtagen  

Lösningen för att hantera 
filer (uppladdning samt 
spara) är inte framtagen  

Lösningen för att hantera 
filer (uppladdning samt 
spara) är inte framtagen  

Lösningen för att hantera filer 
(uppladdning samt spara) är 
inte framtagen  

IAM och 
användaradministration  

Målsättningen är att 
användaren loggar in med 
sitt eID (ex. SITHS). Denna 
inloggning görs en gång i 
samband med att 
användaren startar och 
loggar in i VDI-lösningen 
varefter Millennium redan 
vet vem du är, vilken roll du 
har och vilken organisation 
du tillhör och vilka 
behörigheter du därmed får 
i Millennium  

Målsättningen är att 
användaren loggar in med 
sitt eID (ex. SITHS). Denna 
inloggning görs en gång i 
samband med att 
användaren startar och 
loggar in i VDI-lösningen 
varefter Millennium redan 
vet vem du är, vilken roll du 
har och vilken organisation 
du tillhör och vilka 
behörigheter du därmed får 
i Millennium  

Målsättningen är att 
användaren loggar in med 
sitt eID (ex. SITHS). Denna 
inloggning görs en gång i 
samband med att 
användaren startar och 
loggar in i VDI-lösningen 
varefter Millennium redan 
vet vem du är, vilken roll du 
har och vilken organisation 
du tillhör och vilka 
behörigheter du därmed 
får i Millennium  

Målsättningen är att 
användaren loggar in med 
sitt eID (ex. SITHS). Denna 
inloggning görs en gång i 
samband med att 
användaren startar och 
loggar in i VDI-lösningen 
varefter Millennium redan 
vet vem du är, vilken roll du 
har och vilken organisation 
du tillhör och vilka 
behörigheter du därmed 
får i Millennium  

Målsättningen är att 
användaren loggar in med sitt 
eID (ex. SITHS). Denna 
inloggning görs en gång i 
samband med att användaren 
startar och loggar in i VDI-
lösningen varefter Millennium 
redan vet vem du är, vilken roll 
du har och vilken organisation 
du tillhör och vilka 
behörigheter du därmed får i 
Millennium  



Uppkoppling av lokal 
mätutrustning via nät  

Ej aktuellt  Tänkt lösning för 
uppkoppling av 
mätutrustning finns inte 
innan avrop av optioner  

Tänkt lösning för 
uppkoppling av 
mätutrustning finns 
inte innan avrop 
av optioner  

Tänkt lösning för 
uppkoppling av 
mätutrustning finns inte 
innan avrop av optioner  

Tänkt lösning för uppkoppling 
av mätutrustning finns inte 
innan avrop av optioner  

Molntjänst för hantering 
av mobila enheter och 
mobila applikationer  

Användaren använder bara 
dator. Den tekniska lösning 
som är föreslagen är inte 
användarvänlig på 
smartphone eller 
surfplatta.  

Användaren använder bara 
dator. Den tekniska lösning 
som är föreslagen är inte 
användarvänlig på 
smartphone eller 
surfplatta.  

Användaren använder bara 
dator. Den tekniska lösning 
som är föreslagen är inte 
användarvänlig på 
smartphone eller 
surfplatta.  

Användaren använder bara 
dator. Den tekniska lösning 
som är föreslagen är inte 
användarvänlig på 
smartphone eller 
surfplatta.  

Användaren använder bara 
dator. Den tekniska lösning 
som är föreslagen är inte 
användarvänlig på smartphone 
eller surfplatta.  

Support/ SLA  Användaren 
kontaktar kommunens 
första linjens support.   

Användaren 
kontaktar kommunens 
första linjens support.  

Användaren 
kontaktar kommunens 
första linjens support.  

Användaren 
kontaktar kommunens 
första linjens support.  

Användaren 
kontaktar kommunens första 
linjens support.  

Integration  Beroende på lösning så 
påverkar det användare om 
hen kan läsa eller 
återanvända redan 
dokumenterade uppgifter i 
andra system.  

Beroende på lösning så 
påverkar det användare om 
hen kan läsa eller 
återanvända redan 
dokumenterade uppgifter i 
andra system.  

Beroende på lösning så 
påverkar det 
användare om hen kan läsa 
eller återanvända redan 
dokumenterade uppgifter i 
andra system.  

Beroende på lösning så 
påverkar det 
användare om hen kan läsa 
eller återanvända redan 
dokumenterade uppgifter i 
andra system.  

Beroende på lösning så 
påverkar det användare om 
hen kan läsa eller återanvända 
redan dokumenterade 
uppgifter i andra system.  

  
  
 



Förtydligande när medarbetaren använder en surfplatta eller smartphone för att 
dokumentera 

 

Det är troligt att personalen för option 3 kommer att använda en kombination av system som är 
beroende på hur lösningen blir. Planering (var, vad), dokumentation, signering, tidrapportering 
kommer troligen att bygga på flera system/appar för användare (framförallt olegitimerad person).   
 

Scenario 2. Medarbetaren använder en surfplatta eller smartphone och ska börja att 

dokumentera.  
Vi förväntar oss att molnfrågan löses då det är vårt, regionen och kommunernas gemensamma 
behov och krav. Det finns en mobil lösning som kravställts och är inkluderad i optionerna. Användare 
kommer då med den lösningen kunna arbeta utifrån sin funktion och roll på en surfplatta 
eller smartphone.  
 

Analys 
För många av teknikområdena återstår ett betydande arbete med att definiera lösningarna och 
innebörden för kommunerna, vilket är planerat till våren 2020 enligt nuvarande plan i FVM-
programmet. Detta innebär att kommunerna behöver analysera de krav som finns beskrivna i 
driftsavtalet avseende de tekniska förutsättningar och som sammanställs i detta dokument. Varje 
enskild kommun behöver därefter utifrån dessa krav, både planera och budgetera eventuella och 
nödvändiga investeringar, för att kunna nyttja Millenniumtjänsten.   
  
Eftersom behovet av bra lösningar för dessa teknikområden är detsamma för alla kommuner så bör 
risken för att framtida lösningar inte blir tillfredställande för kommunerna vara relativt liten. Detta 
då det kommer att krävas bra lösningar för att Millennium tjänsten ska fungera väl ute i 
kommunerna.  
 
Tiden för avrop pågår, så är det okänt vilka kommuner som kommer att göra vilka avrop. Detta 

innebär att leverantörs – kundrelationer inte etablerats, vilket innebär att vi inte vet vilka kommuner 

som berörs och därmed behöver förbereda sina tekniska förutsättningar för att använda 

Millenniumtjänsten. 

Förutsättningarna för respektive kommun att förbereda sina tekniska miljöer föreligger inte, 

eftersom ett antal frågor inte har besvarats av Cernér och VGR-IT. Svaren som kommer att arbetas in 

i Drift- och förvaltningsavtalet, som i sin tur kommer att vara styrande för vad som kommer att gälla 

vid användning av Millenniumtjänsten. Det kommer inte att komma flera versioner av Drift- och 

förvaltningsavtalet innan sista dagen för avrop av optioner vilket beslutades 2020-03-03.  

Rekommendation 2019-12-05 
Det bör ske ett fortsatt arbete med syfte att reda ut de tekniska förutsättningarna för att respektive 

kommun ska kunna använda Millenniumtjänsten. 

 

Denna rapport är sammanställd av Lars-Olof Lindblad, på uppdrag av projektledaren för 

Kommun-FVM-projektet, 2020-03-09 

 


