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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Detta dokument är en delprojektbeskrivning för ” Vägleding för direktanslutning till 
HSA via synkronisering” för mindre kommun. Delprojektet ingår i huvudprojektet 
eTjänstekort som ligger inom insatsområdet – Säker roll- och 
behörighetsidentifikation.  

Under höst/vinter 2013 genomfördes fas 1 i huvudprojektet, som främst bestod av 
kartläggning av användningsområden knutna till SITHS kort i Västra Götalands 
kommuner. Kartläggningen genomfördes med webbenkät som skickades ut till 
samtliga kommuner i Västra Götaland. Totalt svarade 41 stycken på enkäten. 
Enkätresultatet gav tydligt besked till projektet att få kommuner hade implementerat 
inloggning med SITHS kort till IT-arbetsplats.  

Huvudprojektet har beslutat att starta upp ett delprojekt för att få till funktionen 
automatisk synkning av HSA-katalogen inloggning för att underlätta införandet av 
fler SITHS-kort. Delprojektets arbete förväntas resultera i ett vägledningsdokument 
som gör det enklare för framförallt mindre kommuner att implementera funktionen.  
Enligt kartläggningen är det fyra kommuner som redan infört en sådan funktion men 
det är företrädelsevis större kommuner med större resurser och andra behov.  

Det finns ett stort värde i att personal genom inloggning med SITHS kort får en 
smidig och säker åtkomst till IT-arbetsplats. Genom att skapa förutsättningar för fler 
säkra inloggningar bidrar delprojektet till övergipande målet i projektdirektivet. 

1.2 Syfte 

Delprojetkets syfte är att underlätta för kommunerna att kunna hantera ett större 
antal SITHS-kort, spara arbetstid genom automatisk synkronsiering.   



 

 

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 

Projektmål 
Vägledningsdokument för effektiv och enkel anslutning till HSA ”Checklista för 
automatisk synkning av HSA från metakatalog” inom socialtjänst, publiceras på 
Västkoms webbsida med målgrupp Västra Götalands kommuner (VGK). 
 
Effektmål 

 10 kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från 
kommunens egen katalog. (Det är 13 kommuner som önskat att ansluta sig.) 

 De kommuner som har gjort en fullständig anslutning har minskad tid för 
behörighetsadministration.  
 

En automatisk synkronisering av kommunens katalog mot HSA reducerar 
admininistrationen för HSA-ansvarig/admininstratör. Inga personer behöver matas 
in manuellt. Gör det möjligt att ansluta betydligt fler med kortare tid. Kommunens 
katalog är kvalitetssäkrad vilket garanterar korrekta uppgifter i HSA. Indirekt ger 
det möjlighet att fler får SITHS-kort.  

2.2 Arbetsmål 

 Undersöka hur redan ansluta kommuner genomfört sina projekt.  
 Fatta beslut kring tekniska lösningar. 
 Genomföra en anslutning i en projektkommun. 
 Testa arbetssättet i en annan kommun.  
 Publicera vägledningsdokument och checklistor 

2.3 Förutsättningar 

 För att kunna genomföra pilottester är Tidaholms kommun värd och den 
kommun som genomför anslutningen till Sjunet/HSA.  

 En kvalitetssäkrad metakatalog är en förutsättning för tjänsterna.  
 

 En annan kommun är testkommun (för närvarande Hjo kommun men kan 
annars vara en referenskommun i annan del av Västra Götaland). 
 

 Delprojektet ska ta hänsyn till Ineras krav på säkerhet och anslutning samt 
Sjunets krav på informationssäkerhet.  
 

 Anslutningen kommer att genomföras via en metakatalog i Microsoft 
Forefront Identity Manager och kommunens system för 
personaladministration (i detta fall e-companion från Evry).  
 



 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Delprojektet ska genomföra en fullständig anslutning mot HSA-katalog för att 
sedan kunna synkronisera interna kataloger.  För kommunikationen ska i 
dagsläget användas en Sjunetuppkoppling.  Projektet ska hämta kunskap om hur 
anslutning kan ske och vilka möjligheter en mindre kommun har för att få till 
denna automatisering. Framkomlig väg testas av Tidaholms kommun som 
genomför denna anslutning. Resultatet blir en vägledning/checklista som kan 
användas av andra kommuner.  
 
Delprojektmöten sker mestadels på plats i Tidaholms kommun och med 
distansmötesverktyg. Detta gäller både vid kontakter med Inera, Sjunet, leverantörer 
och referens/testkommun.  

3.2 Organisation och bemanning 

Delprojektledare är Linda Sköld, HSA-ansvarig och utvecklare Tidaholms 
kommuns omvårdnadsförvaltning. Delprojektgrupp består dessutom av respresent 
för IT-avdelningen respektive personalavdelningen. Adjungerade är representanter 
från kommunens leveratör av identitetshanteringsprojekt (Addition IT). 

3.3 Tidsram 

Uppskattad tidsåtgång är cirka 100 timmar varav 30 timmar för Addtition IT och 70 
timmar för Tidaholms kommun.  

3.4 Kostnad 

Beräknad intern arbetsinsats 35 000 kr 

Beräknad extern arbetsinsats 30 000 kr 

Övriga kostnader (hårdvara, uppkoppling 
mm) 

15 000 kr 

Test av checklista/anslutning Alingsås 40 000 kr 

Totalkostnad för delprojekt: 120 000 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 kommer endast att pilottesta och dokumentera lösningar för 
synkronisering till Microsoft Forefront Identity Manager. 



 

 

 Delprojektet kommer endast att pilotttesta och dokumentera lösningar för 
synkronisering från e-companions fält.  

3.7 Förvaltning 

Tidaholms kommun som deltar i pilottest ansvarar för drift och support.  Efter 
genomförd pilottest får kommunen besluta om de vill gå vidare med pilottest till drift 
och förvaltning eller om den ska avvecklas/förändras.  

3.8 Referenskommun 

Alingsås kommun kommer att vara referenskommun i projektet och använda 
erfarenheter och checklista från Tidaholms kommuns projekt.  

 
 

  



 

 

 

4 Kommunikationsplan 

4.1 Målgrupper 

 eHälsokontaktpersoner i VGK. 
 IT-chefer VGK. 
 Förvaltningschefer för socialtjänst. 

4.2 Kommunikationskanaler 

Internt i kommunen 
Respektive delprojektmedlem ansvarar för informationsspridning till berörd 
målgrupp inom sin kommun. 

Externt utanför kommunen 

 Delprojektet publicerar all projektrelaterad information på VästKoms hemsida 
för målgruppen Västra Götalands kommuner. 

 Medverkan på delregional och eller regional spridningskonferens. 
 Huvudprojektledaren publicerar projektstatus på VästKoms hemsida efter 

varje styrgruppsmöte. 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
En begränsad riskanalys genomförs vid uppstart av delprojekt. 

5.1 Riskhantering 

Åtgärdslista för eventuella risker skapas efter riskanalys är genomförd. 
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