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1 Inledning 

Dokumentet är en beskrivning av delprojektet ”Åtkomst mobil dokumentation”. 
Delprojektet ingår i huvudprojektet eTjänstekort som ligger inom insatsområdet; 
Säker roll och behörighetsidentifikation. 

1.1 Bakgrund 

Den mobila användningen inom kommunal socialtjänst väntas öka lavinartat. 

Viktiga drivkrafter är behov av nya arbetssätt och att införandet av mobila 
lösningar ger helt nya möjligheter. Mobila enheter leder dock till nya utmaningar 
varför vägledningar och stöd inom området efterfrågas. 

Kommunförbundet i Stockholms län har via säkerhetsföretaget Certezza utarbetat 
en guide avseende säkerhet i mobila enheter. Guiden är en vägledning för de val som ett 
införande är kantat med. Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra denna typ av 
information till VGK. 

1.2 Syfte (varför) 

Syftet med delprojektet är att ta fram checklistor för säkerhet i mobila lösningar 
inom socialtjänsten. Checklistorna ska underlätta arbetet i pågående eHälsoprojekt 

inom insatsområdet mobilitet. 

2 Målbeskrivning (vad) 

2.1 Projektmål 

Vägledningsdokument som innehåller checklistor för säkerhet i mobila lösningar 
finns publicerade på Västkoms webbsida samt är distribuerade till pågående 

projekt inom mobilitetsområdet. 

2.2 Effektmål 

e-Hälsoprojekt inom mobilitetsområdet ska under använda framtagna checklistor. 

25 kommuner i Västra Götaland använder två faktorsinloggningar med SITHS 
kort på sin IT arbetsplats i sin dagliga arbetsvardag för att kunna logga in i olika 

dokumentation och verksamhetssystem på dator, surfplatta eller smartphone. (Det 
är 2 kommuner idag.) 

Effektmålen mäts vid utgången av 2016. 

2.2.1 Redovisning av nyttan 

Delprojektet stöttar pågående projekt inom mobilitetsområdet med färdiga 

checklistor avseende säkerhet i mobila lösningar. Informationen publiceras på 
Västkoms webb så att alla kommuner kan ta del av checklistorna. 

2.3 Arbetsmål 

 Omvärldsbevaka säkerhet i mobila lösningar 

 Samverka med pågående mobilitetsprojekt 



 

 

 Inhämta information och erfarenheter 

 Sammanställa information 

 Skapa och kvalitetssäkra checklistor 

 Publicera checklistor 

2.4 Förutsättningar 

Utmärkande för de mobila tillämpningar som används inom socialtjänst är att de 
behandlar känsliga personuppgifter i sin verksamhet och att lösningarna ska 
anpassas därefter. Det är en omfattande författningsreglering och delprojektet är 

avgränsad till att enbart omfatta de tekniska skyddsåtgärderna. 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Delprojektet utgår ifrån den omfattande guide som Kommunalförbundet i 

Stockholms län har tagit fram som belyser säkerhet i mobila lösningar. 
Delprojektet ska utforma enkla och tydliga checklistor som verifieras i pågående 
mobilitetsprojekt innan de slutligen publiceras på Västkoms webbsida. 

3.2 Organisation och bemanning 

Delprojektledare är Jonas Hvass, Töreboda kommun. Delprojektgrupp bemannas 

med 2 personer varav en är delprojektledare och den andra är Pernilla Ekstrand, 
Karlsborgs kommun . Vid behov kommer delprojektgruppen att utökas med 
nödvändiga kompetenser. 

3.3 Tidsram 

Uppskattad tidsåtgång för delprojektet är ca 100 timmar. Delprojektet beräknas 

starta i september 2014 och vara klart senast november 2014. 

  



 

 

 

3.4 Kostnad 

Delprojektets beräknade kostnad: 

Intern arbetsinsats  50 000 kr 

Extern arbetsinsats 0 kr 

Övriga kostnader 10 000 kr 

Totalkostnad för delprojektet: 60 000 kr 

3.5 Finansiering 

Finansiering av delprojektets beräknade totala kostnad sker med 50 % 
medfinansiering och 50 % med stimulansmedel VästKom. 

3.6 Beroenden och avgränsningar 

Delprojektet ska utforma checklistor i nära samarbete med projekt inom 
mobilitetsområdet. 

3.7 Förvaltning 

Ej relevant för delprojektet. 

4 Kommunikationsplan 

4.1 Målgrupper 

 Användare inom socialtjänsten. 

 Externa utförare. 

 eHälsokontaktpersoner i VGK. 

 IT-chefer VGK. 

 Förvaltningschefer för socialtjänst. 

4.2 Kommunikationskanaler 

 eSamordnare på kommunalförbunden 

 Projektledare i pågående projekt inom mobilitetsområdet. 

 VästKoms hemsida 

 Delregional och eller regional spridningskonferens. 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
Delprojektledaren gör en bedömning om det finns skäl till att genomföra en risk- 

och sårbarhetsanalys. 



 

 

5.1 Riskhantering 

Beroende på om delprojektledaren har valt att genomföra en risk och- och 

sårbarhetsanalys ska en handlingsplan tas fram för att minimera effekterna av 
risker som har kartlagts om de skulle besannas.
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