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MÅLDOKUMENT  
Regional utveckling av eSamhället i Västra Götaland 

Inledning/bakgrund 
Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för 
effektivisering genom gemensamma lösningar sedan 2009. Arbetet har de senare åren 
utgått från Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna 
i Västra Götaland 2012 – 2014. Efter beslut av SSVIT har inte någon ny handlingsplan för 
2015 och framåt tagits fram. Fokus är istället på att avsluta de aktiviteter som pågår inom 
handlingsplanens områden men också att utreda förslag på ett nytt område. 

För att få en tydlighet i 2015-års arbete har detta måldokument tagits fram. 

Dokumentet har tre kategorier: 

 Gemensamma funktioner och tjänster 

 eHälsa 

 Digitalisering av skolan (nytt utifrån önskemål från SSVIT) 

Varje kategori består av ett eller flera områden. 

Sedan tidigare är varje område indelat i följande prioriteringar: 

 Driva 

 Stödja 

 Bevaka 

 Förvalta 

Prioriteringarna kan komma att ändras under året. 

Ett område har ett övergripande mål och ett eller flera delmål. Delmålen bidrar till att nå 

det övergripande målet för området. Ambitionsnivån för områdets mål är satt utifrån den 

prioritering som området har. 

För att nå satta mål behöver ett antal projekt, uppdrag och/eller aktiviteter genomföras. 

 Projekt 

Ett projekt har ett projektdirektiv, tillsatt styrgrupp, projektledare, projektdeltagare 
och projektplan. Projekt har ett tydligt uppdrag att lösa under en utsatt tidsram. Ett 
projekt har även en projektbudget. Ett avslutat projekt ska alltid lämna från sig en 
slutrapport där det ska framgå vem som ansvarar för ev måluppföljning men också 
när sådan mätning ska genomföras. 
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Ex) Starta ett eKontor för Västra Götaland, kartlägga nuläget för skolans 
digitalisering,  mm. 
 

 Uppdrag 

Ett uppdrag är av mindre karaktär jämfört med ett projekt. Ett uppdrag drivs av en 
uppdragsledare. Uppdraget har flera aktiviteter som ska genomföras. Ett uppdrag 
kan ha en uppdragsbeskrivning och en egen budget. Ett avslutat uppdrag ska alltid 
lämna från sig en slutrapport där det ska framgå vem som ansvarar för ev 
måluppföljning men också när sådan mätning ska genomföras. 
Ex) Genomföra en spridningskonferens om eHälsa, ansvara för utveckling av 
 kommunikationstjänster inklusive införande av Sjunet i VG, mm. 
 

 Aktivitet 

En aktivitet är en mindre sak att genomföra och kan vara en av flera i ett uppdrag 
eller projekt men även fristående. 

 Ex) Representera VGK i SKLs eHälsanätverk, besöka en enskild kommun för att 
 informera och diskutera eHälsa med berörda nämnder, mm.  

När måldokumentet är beslutat kommer eSamordnarna göra en planering för 2015 som 
leder till måluppfyllelse. 

Mål 2015 
Mål för samtliga kategorier: 

Projektmodell  

 En befintlig projektmodell som Västra Götalands kommuner kan använda sig av vid 
projektarbete ska utses. 

 Två utbildningstillfällen för vald projektmodell erbjuds. 

 VästKom ska erbjuda en plattform för projektarbete till samverkansprojekt. 

 

Dialog om digitaliseringens möjligheter för kommunen 

 eSamordnarna ska besöka 49 kommuner i Västra Götaland minst en gång under 
2015 för att utifrån framtagen kommunikationsplan diskutera: ”digitaliseringens 
möjligheter för kommunen”. 
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1) Gemensamma funktioner och tjänster 
Viljan är att kommunerna i VG erbjuder en modern e-förvaltning som motsvarar samhällets 
förväntningar. För att nå dit erbjuds tjänster för att driva, stödja, utbilda och informera i 
samverkan. 

Mål:  

Under 2015 utreda förutsättningar för hur vi kan samverka kring utveckling, drift och 
förvaltning av gemensamma funktioner och tjänster i respektive delregion. 

1.1) E-arkiv 

Prioritering driva 

Övergripande mål:  

 Under 2015 har alla 49 kommuner tagit ställning till ett införande av e-arkiv.  

Delmål: 

1.1.1) 49 kommuner har undersökt förutsättningar för samverkansprojekt 
 kring införandet av e-arkiv. 

1.1.2) Minst ett samverkansprojekt kring e-arkiv har startats upp i VG under 2015. 
1.1.3) Minst 25 kommuner i VG har avsatt resurser i 2016-års budget för att arbeta 

 med e- arkiv. 
1.1.4) Under 2015 ska regionarkivets uppdragsgivare ha tagit ställning till ett  

samarbete med VGs kommuner. 
1.1.5) Genomföra utbildningar inom minst tre kunskapsområden för ämnet under 

 året. 
 

1.2) E-förvaltning 

Prioritering driva 

Övergripande mål:  

 I mars 2016 har tio kommuner förbättrat sig inom minst två av e-blomlådans 
områden. 

Delmål: 

1.2.1) Tio verksamhetsprocesser är kartlagda och presenterade i en topp -
 lista.  

1.2.2) Under 2015 har 49 kommuner i VG genomfört e-blomlådan. 
1.2.3) 49 kommuner i Västra Götaland har valt en e-tjänsteplattform. 
1.2.4) Önskelista på fem integrationer mellan e-tjänster och verksamhetssystem 

som kommunerna i VG vill ha genomförda. En av dessa fem integrationer 
genomförs i samverkan under 2015. 

1.2.5) 35 kommuner erbjuder 5 identifierade e-tjänster under 2015. 
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1.2.6) Genomföra utbildningar inom minst 3 kunskapsområden för e-förvaltning 
 under året. 

1.3) Informationssäkerhet (Säker informationshantering) 

Prioritering driva 

Övergripande mål: 

 5 av VGs kommuner har påbörjat att uppdatera (senaste 12 månaderna enligt SS-
ISO/IEC 27001 och 27002) LiS (Ledningssystem för informationssäkerhet) för 
informationssäkerhet. 

Delmål: 

1.3.1) Ta fram ett arbetssätt för genomförande av GAP-analys. 
1.3.2) Genomföra en pilot av GAP-analys på 15 kommuner.  
1.3.3) Utifrån genomförd pilot presentera ett nuläge för kommunerna i VGK 

gällande arbetet med informationssäkerhet. 
1.3.4) Genomföra utbildning inom tre kunskapsområden för 

 informationssäkerhet. 
1.3.5) Ta fram en produktkatalog med minst tio externa produkter(kopplingar) som 

 visar på hur TEIS kan användas i en automatiserad hantering av säker roll 
 och behörighetsidentifikation.  

1.3.6) 49 kommuner har ersatt utgående SITHS-certifikat. 
 

1.4) Öppna data 

Prioritering stödja 

Övergripande mål: 

49 kommuner har publicerat öppen data (Public Sector Information - PSI-data) 

Delmål: 

1.4.1) Minst 25 av VGs kommuner har utsett ansvarig medarbetare för området 
 Öppna data i kommunen.  

1.4.2) Minst fyra informationsspridningstillfällen kring Öppna data i VG.  
  

1.5) Integration 

Prioritering stödja 

Övergripande mål: 

Delmål: 

1.5.1) Tio kommuner är kopplade till den nationella funktionen Mina 
 meddelanden 

1.5.2) Fem kommuner har en framtagen integrationsstrategi.  
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1.6) Distansmöten 

Prioritering bevaka 

Övergripande mål: 

 25 kommuner i VG har tagit ställning till resfria möten.  

Delmål: 

1.6.1) Genomföra åtta (två per kommunalförbund) kompetenshöjande aktiviteter 
inom området. 

1.6.2) Tillhandahålla information om distansmötesteknik och dess fördelar på 
 webbplatsen vastkom.se. 

1.6.3) Samtliga kommunalförbund genomför merparten av projekt,  
beredningsmöten och andra  lämpliga möten via distansmötesteknik vilket 
sparar pengar, kommunernas tid och miljö  

1.6.4) Samtliga VästKoms arrangemang ska erbjudas via livestreaming med god 
 kvalité. 
 

1.7) Utveckling av kommunikationstjänster 

Prioritering bevaka 

 Övergripande mål: 
Säkerställa att 49 kommuner i VG har en säker anslutning till nödvändiga nationella 
och regionala tjänster via Sjunet. 

Delmål: 

1.7.1) Genomföra en kompetenshöjande aktivitet inom området vid införande av 
 Sjunet.   

1.7.2) Tillhandahålla information om Sjunet och tekniska krav på webbplatsen 
 vastkom.se. 

1.7.3) Avveckla Kommunikationstorget. 
 

1.8) Gemensamma register för folkbokföringsuppgifter, Västfolket 

Prioritering förvalta 
 
 Se förvaltningsplan 2015 (under konstruktion) 

1.9) Kartläggning av system och verktyg i VGs kommuner 

Prioritering förvalta 

 Se förvaltningsplan 2015 (under konstruktion) 

 

http://www.vastkom.se/


 

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 

Mål 2015 

2) e-Hälsa 
Nationellt övergripande mål gäller. 

Allt arbete inom eHälsa följs upp via eHälsoenkät som administreras av socialstyrelsen i 
början av året. Under 2016 kommer VästKom själva följa upp denna enkät utifrån tidigare 
utskick från socialstyrelsen i det fall Socialstyrelsen inte fortsätter sin uppföljning. 
 

2.1) eTjänster  

Övergripande mål 

 Möjlighet finns till e-dialog mellan brukare och socialtjänst inom minst fyra 
verksamhetsområden.  

Delmål: 

Prioritering driva 

2.1.1) 15 kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande 
mjukvara, enligt continua ramverket 

2.1.2) Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra 
tjänster 

2.1.3) En kravspecifikation är framtagen, enligt standard, för digital uppföljning av 
beviljat stöd/insats inom funktionshinder. 

2.1.4) Utreda förutsättningar för att införa gemensam chatt med socialtjänsten för 
 hela Västra Götaland 

2.1.5) Jämföra funktionalitet (lösningar) och kostnader för att införa och använda 
SSBTEK integrerat mot verksamhetsystemen Procapita, Treserva, 
Magnacura och Viva.  

Prioritering stödja 

2.1.6) 80% av kommunerna som har LYNC använder detta för säkra distansmöten 
inom individ- och familjeomsorg. 

2.1.7) Minst tio kommuner har tagit fram en permanent lösning för IT-utbildning till 
 seniorer 

 

2.2) Säker roll och behörighetsidentifikation  

Övergripande mål: 

 Tillgång till säker inloggning finns för all kommunanställd personal. 
Verksamhetssystemen som socialtjänsten använder ger möjlighet till säker 
inloggning.  
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Delmål 

Prioritering stödja 

2.2.1) Tio kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering 
 från kommunens egen katalog.  

2.2.2) 25 kommuners vård och omsorgspersonal i Västra Götaland använder 
tvåfaktorsinloggning för åtkomst till dokumentations- och 
verksamhetssystem via exempelvis dator, surfplatta eller smartphone utan 
att behöva ange ytterligare inloggningsuppgifter (Single Sign On).  

2.2.3) 36 kommuner använder säkra kort för andra funktioner än att logga in i 
 dokumentations- och verksamhetssystem  

2.2.4) 49 kommuner använder SITHS-kort för inloggning i Nationella 
 kvalitetsregister  
 

2.3) Mobilitet 

Övergripande mål: 

 20 % av socialtjänstens personal har möjlighet till säker digital mobil 
informationsåtkomst och dokumentation. 

Delmål 

Prioritering driva 

2.3.1) 15 kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat 
system för digitala signeringslistor 

2.3.2) Tolv kommuner förhandlar gemensamt med leverantör om mobil åtkomst 
 till verksamhetssystem, för bättre villkor. 
 

2.4) Trygghetslarm 

Övergripande mål: 

 Att det är säkerställt att de larm som beviljats fungerar som avsett.  

Delmål: 

Prioritering stödja 

2.4.1) 40 kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital 
trygghetskedja. 

 

2.5) Sammanhållen journalföring/NPÖ 

Övergripande mål: 

 Kommuner kan nå relevant vårddokumentation via nationell patient översikt, detta 
ger ökad patientsäkerhet som följd av att rätt personer får rätt information i rätt tid. 
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 Att vårdhuvudmännen skall kunna dela relevant information med varandra och 
patient. 

Delmål: 
Prioritering driva  

2.5.1) 49 kommuner är konsumenter av nationell patientöversikt och tar del av 
kvalitetssäkrad information. 

2.5.2) Tio kommuner har tagit ställning till att producera information till NPÖ/Min 
 journal på nätet  

Prioritering stödja 

2.5.3) 49 kommuner har deltagit på utbildning kring gemensam 
 informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm) 

2.6) Koncept trygghet service och delaktighet med digital teknik 

Övergripande mål: 

 Regional handlingsplan för trygghet, service och delaktighet är beslutad för 2016-
2021 

Delmål: 

Prioritering driva 

2.6.1) 49 kommuner har beslutat om lokala handlingsplaner utgående från den 

 regionala handlingsplanen.  

2.6.2) Beslut är fattat om förvaltning av eHälsotjänstekatalog.   
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Mål 2015 

3) Verksamhetsområde: Digitalisering av skolan 
SSVIT beslutat att utreda om den regionala organisationen kan ta en aktiv roll i 
utvecklingen av Digitalisering av skolan. Detta är ett område som man på SKLs avdelning 
för Digitalisering, sedan en tid arbetat med i större utsträckning. 

Övergripande mål: 

Presentera nuläget och behov för kommunerna gällande arbetet med digitalisering i skolan. 

Delmål: 

3.1.1) 49 kommuner i Västra Götaland har genomfört självskattning med hjälp av 
 LIKA i kommunens samtliga rektorsområden. 

3.1.2) Presentera sammanställning av LIKA samt eBlomlådans barn & utbildnings 
område 

3.1.3) 49 kommuner i VG har deltagit på spridningskonferens kring digitalisering av 
skolan, ink LIKAs resultat i VG 

3.1.4) Senast i december ska styrgruppen SSVIT fatta beslut om fortsatt inriktning 
för området Digitalisering av skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vastkom.se/

