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Bakgrund 
 

IT som stöd för kommunal service till medborgare och andra huvudmän 

Den kommunala servicen ställs inför allt större krav om bättre tillgänglighet av information 

och tjänster från medborgare, myndigheter och andra intressenter. Ur ett medborgarperspektiv 

menas bättre service att medborgare kan nyttja kommunala tjänster, exempelvis söka bygglov, 

närhelst på dygnet. Som jämförelse på tjänster kan nämnas bankernas lösning där kunder kan 

göra sina bankaffärer via internet. Ett annat exempel är att reseföretag erbjuder kunder att 

boka semesterresor direkt från sin dator. För att uppnå dessa krav på bättre tillgänglighet, 

kunna jämföra olika tjänster etc. krävs det att kommunerna förändrar sitt sätt att kommunicera 

med sin omvärld.   

 

Första steget i denna förändring är att kommuner måste kunna kommunicera med 

myndigheter och andra huvudmän på ett korrekt och lagligt sätt. I grunden för detta måste det 

finnas en IT-infrastruktur som kommuner tillsammans kan dela. Kommunen måste ta hänsyn 

till alla verksamhetsområden när en IT-infrastrukturell lösning skall väljas för 

meddelandeutbyte med olika myndigheter och huvudmän, d.v.s. kommunerna måste i 

möjligaste mån undvika att hamna i s.k. stuprörslösningar. 

 

Initiativ såsom Nationell eHälsa som är en utveckling av den Nationella IT-strategin för vård 

och omsorg tillsammans den nya Patientdatalagen från 2008 underlättar utbyte av 

digitaliserad sekretessbelagd patientinformation mellan huvudmän.  Å andra sidan har lagen 

medfört att för att kunna ha informationsutbyte med externa parter ställs det höga krav på 

säkerhet i överföring av information. Exempelvis behövs en IT-infrastruktur som garanterar 

att information skickas på ett säkert sätt Det behövs även lösningar för att säkra identiteten på 

den person som skickar och den som tar emot informationen, loggning skall kunna göras för 

att i efterhand kunna se om misstag/fel har begåtts. Krav finns även på register över de som 

har behörighet att dela digital sekretessbelagd information.  

 

Åtgärder för att samordna och stärka kommunernas arbete inom IT och 

verksamhetsutveckling 

Inför kommande år kan det konstateras att arbetet med IT-infrastrukturen kommer att ha 

högsta prioritet. Från staten, landstingen och även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

sker en stor satsning inom verksamhetsutveckling med stöd av IT, dels för kommunikation 

mellan myndigheter, dels mellan myndighet och medborgare.  

Arbetet med den gemensamma satsningen för de 49 kommunerna i Västra Götaland (VG) 

inom området verksamhetsutveckling med stöd av IT, pågår nu för fullt sedan  IT-samordnare 

på respektive kommunalförbund kom på plats under 2010. Syftet med satsningen på 

samarbetet mellan kommunerna i VG är att tillsätta gemensamma resurser för att bistå 

kommunerna i bland annat skapandet av en gemensam IT-infrastrukturplattform. Plattformen 

skall kunna möta de olika kraven, både juridiska och tekniska, för säker informationsdelning 

över huvudmannagränser, exempelvis till landsting och statliga myndigheter.  

 

Området är stort och uppbyggnaden av grunden i informationsförsörjning påverkar 

kommunerna i ett längre perspektiv, då inte bara just kring IT-lösningen utan i en förlängning 

även verksamheten. Det är många intressen och inspel från olika parter som behöver tas 

hänsyn till och det gäller att undvika en inlåsningseffekt för den enskilda kommunen. 
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För att lyckas med arbetet med först och främst säker IT-infrastruktur måste kommunerna 

tillsammans lösa de utmaningar som de står inför. För att Västra Götalands kommuner skall 

kunna vara en bra part i samarbetet med VGR, SKL och i framtiden andra myndigheter krävs 

en samordning med kommungemensamt mål och en samordningsorganisation.  

Ledning och samordning 
Under 2009 - 2010 har Kommunalförbunden i VG tillsammans med sina medlemskommuner 

och VästKom organiserat en lednings- och samordningsstruktur för att möta de ovan nämnda 

kraven från brukare och andra verksamheter. Kommunkollektivet förutsätts delta i denna 

process och bör göra det gemensamt via VästKom av både resurs- och verksamhetsskäl. 

Organisation  
Arbetet leds av den Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT  

(SSVIT). Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) är en beredande gruppering 

för de projekt och uppdrag som skall genomföras. Medlemmarna i de båda grupperna 

representerar Västra Götalands 49 kommuner regionala och nationella sammanhang. 

SSVIT 

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

av organisationen, besluta om prioritering av projekt, ekonomiska ramar etc. De skall också 

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.  

 

Gruppen består av de fyra kommunalförbundsdirektörer, VästKoms direktör samt från 

respektive kommunchefsgruppering utvald kommunchef. Göteborgs stad har dessutom med 

en egen representant. 

 

Medlemmar: 

Namn Roll Organisation 

Ordf. Nils-Gunnar Ernstson Kommunalförbundsdirektör GR 

Leif Johansson Kommunalförbundsdirektör Sjuhärads Kommunalförbund 

Thomas Jungbeck Kommunalförbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund 

Lasse Lindén Förbundschef  Fyrbodal Kommunalförbund 

Annika Wennerblom Stadsdirektör Trollhättans stad, Fyrbodal 

Johan Fritz Kommunchef Lilla Edet, GR 

Lennie Johansson Kommunchef Bollebygd, Sjuhärad 

Dan Gustafsson Förbundsdirektör Västkom 

Magnus Petzäll IT-direktör Göteborgs Stad 

Kjell Karlsson Kommunchef Essunga, Skaraborg 

Sekr. Joakim Svärdström Länssamordnare Västkom 
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Mötesformer 

Möten har skett under en halv dag i månaden med rullande schema på mötesplatser/orter i 

kommunalförbunden. Möten tillsammans med ALVG har skett tre gånger under 2010. 

Minnesanteckningar skrivs från varje möten och läggs ut på VästKoms hemsida efter 

godkännande av ordförande. 

 

Ändringar av representanter 2010 

På grund av nya uppdrag ersattes Jan Darrell, Herrljunga kommun av Lennie Johansson, 

Bollebygds kommun samt Annika Larsson, Tibro kommun med Kjell Karlsson, Essunga 

kommun under 2010.  

ALVG  

Gruppens ansvar är att prioritera/sortera frågor och bereda ärenden till SSVIT, formulera 

uppdragsbeskrivningar för projekt (utredningar), stödja och koordinera pågående aktiviteter 

och projekt. Andra uppgifter är att tillsätta projektmedlemmar, garantera helhetssyn på 

uppdragen samt förvalta och vidareutveckla den gemensamma arbetsmetodiken, arkitekturen 

och den för Västra Götalands kommuner (VGK) gemensamma handlingsplanen. 

 

Uppdrag för gruppen är också, förutom att driva gemensamma projekt, att representera 

(VGK) vid möten i det Nationella kommunala aktionsprogrammet på SKL och kring e-

delegationsarbetet samt även i samarbetet med VGR. Uppdraget består också av 

erfarenhetsutbyte, informationsspridning/hämtning både delregionalt och nationellt. 

 

Medlemmar: 

Namn   Roll  Organisation  

Ordf. Joakim Svärdström  Länssamordnare  Västkom  

Fredrik Edholm  Kommunrepr.  Skövde, Skaraborg  

Sekr. Peter Jonsson  IT-Samordnare  Skaraborgs Kommunalförbund 

Ove Frid   Kommunrepr. Vänersborg, Fyrbodal  

Karl Andersson  IT-Samordnare  Fyrbodals Kommunalförbund  

Johannes Adolfsson  Kommunrepr. Borås, Sjuhärad  

Vakant   IT-Samordnare  Sjuhärads Kommunalförbund  

Göran Persson  Kommunrepr. Mölndal, GR  

Jonas Blixt   IT-Samordnare  GR Kommunalförbund 

Eva Hansson  Kommunrepr. Göteborg stad  

 

Kommunrepresentanterna har valts och har mandat från respektive kommunalförbund 

 

Mötesformer 

Möte har skett en heldag i månaden, alltid på VästKoms kansli, Göteborg. Rapporteringsmöte 

tillsammans med SITIV skedde tre gånger under 2010. Minnesanteckningar skrivs och läggs 

ut på VästKoms hemsida efter godkännande av ordförande. Ett internat för utveckling av 

vision, fokus och verksamhet för de kommande åren samt framtida arbetssätt och interna 

arbetsprocesser genomfördes under året.  

 

Ändringar av representanter 2010: 

Inga ändringar har skett 

mailto:joakim.sv%C3%A4rdstr%C3%B6m@vastkom.se
mailto:fredrik.edholm@skovde.se
mailto:peter.a.jonsson@skaraborg.se
mailto:ove.frid@vanersborg.se
mailto:karl.andersson@fyrbodal.se
mailto:johannes.adolfsson@boras.se
mailto:goran.persson@molndal.se
mailto:jonas.blixt@vastkom.se
mailto:eva.mk.hansson@stadshuset.goteborg.se
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Samarbetsgruppering SITIV 

En samverkansgruppering på högsta tjänstemannanivå har skapats tillsammans med VGR 

kallad Styrgrupp IT i Väst (SITIV).  

 

Representanter för kommunerna 

Nils-Gunnar Ernstson Kommunalförbundsdirektör GR 

Thomas Jungbeck Kommunalförbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund 

Annika Wennerblom Stadsdirektör Trollhättans stad, Fyrbodal 

Lennie Johansson Kommunchef Bollebygd, Sjuhärad 

Dan Gustafsson Förbundsdirektör Västkom 

Magnus Petzäll IT-direktör Göteborgs Stad 

Sekr. Joakim Svärdström Länssamordnare Västkom 

Representanter för VGR 
  

Hans Ekman Koncerncontroller HSA 

Carl-Erik Johnsson IT-strateg IT strategiska avdelningen 

Bodil Warolin Kanslichef  Regionstyrelsens kansli 

Bengt Säterskog Områdeschef Hjälpmedel 

Lars-Göran Moberg  HSA 

 

SITIV kommer att styra IT-utvecklingen inom de gemensamma verksamhetsområdena. 

Gruppen kommer att leda den förvaltningsgruppen för de gemensamma IT-systemen. 

Finansiering 
Kommunalförbundsorganisationen har gemensamt satsat resurser för att bistå kommunerna i 

arbetet. De fyra kommunalförbunden har under 2009 projektanställt en IT-samordnare 

vardera med direkt ansvar för de samordnade och kommungemensamma behoven inom 

satsningen verksamhetsutveckling med stöd av IT. För VästKoms vidkommande har en 

projektanställning skett sedan februari 2008 som finansieras inom befintlig budget sedan 

2010. IT-samordnarnas tjänster finansieras delvis via medel från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL).  

 

Kommunerna i VG har från år 2010  avsatt 9.4 miljoner kronor (6 kr per invånare) för en 

gemensam pott för att stödja kommungemensamma initiativ inom IT-området. Hittills har 

fokus varit inom vård och omsorg men förväntas täcka in hela kommunala verksamheten 

inom den närmaste framtiden. 
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Arbetsområden och projekt 2010 
De projekt och aktiviteter som hittills har arbetats fram och rapporterats till  SSVIT under 

2010 är följande:  

 

Projekt 
 Barnhälsodataprojektet levererat till SKL  

 Nationellt projekt: VG – Samverkan över huvudmannagränser klart jan 2011 

 Ansökan om EU medel för kompetenshöjning 

 West Sweden – EU-ansökan 

 Arbete med att forma Vitalis och Offentliga rummet 2011 

 

Utredningar och undersökningar 

 Remissvar eDelegationen för VGK  

 Nyttobeskrivning för vår gemensamma IT-satsning 

 Kommunrapport - Gemensam IT-samordningsfunktion VGK-VGR 

 Hantering av privata utförare till gemensamma IT-system 

 Principer för IT-samverkan i VGK (pågående) 

 Anslutning till Sjunet för kommunerna i VG (pågående) 

 Granskning av SKL-pilotprojekt 

 

Representation  

 Nationella kommunala aktionsprogrammet och kring e-delegationsarbetet 

 NPÖ representation för de 49 kommunerna 

 Deltagande på konferenser Kommits, Vitalis, Offentliga rummet, e-hälsodagen 

 Deltagande vid utbildning ”PuL med fokus på informationssäkerhet” 

 

Informationsspridning delregional och nationellt 

 IT och verksamhetskonferens Skaraborg och GR 

 Presentationer av vår IT-satsning i kommunerna i respektive kommunalförbund  

 Utveckling av IT-samverkansinformation på Västkoms hemsida 

 Informationsbrev till nätverken regionalt och delregionalt 

 Uppstartsmöten i kommuner som del i interimslösningen 

 Flygblad om kommunikationstorget 

 Påbörjat tätare samarbete med Socialhandläggarna (SocITé) 

 Presentationer för SKL, chefsnätverk och politiska grupperingar 

 

Kommunikationstorget  

 Påbörjad utredning om förvaltningsorganisation 

 Sjunetanslutning via kommunikationstorget 

 

Stöd i införandet av webSesam 

 Nya webSesam (genom Kommunikationstorget) klart  

 Statistikportal för webSesam 

 Koll av behov av kioskdatorer till webSesam 
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Stöd i införandet av SVPL/KLARA 

HSA  

 Arbete att ta fram en process för att lägga in personal i HSA-katalogen 

(interimslösningen) 

 

SITHS 

 Arbetet med att hitta en säker identifieringslösning sker i samarbete med VG-

Regionen, Sjukvårdsrådgivningen och SKL  

 SITHS-konferens i Skövde  

 Kommunenkät om önskemål – SITHS 

 Arbete med Mölndal som pilotkommun 

 Undersökt tvåfaktorsinloggningar via Portwise eller Mobility guard 

 

Kartläggningsarbete 

 IT-kontaktpersoner för SVPL/KLARA, WebSESAM och Kommunikationstorget  

 Insamlande av kommunernas IP-nummer för Kommunikationstorget 

 Sammanställning om Nationella Kvalitetsregister 

 Kartläggning av Vård och omsorgssystem i de 49 kommunerna 

 Kartläggning av IT i Västra Götalands 49 kommuner m.h.a. SKL enkäten 

 Beslutstödsystem RSG 1177-  Tillgång för kommunal personal 

 Kartläggning vilka kommuner använder Portwise eller Mobility Guard 

 Lagar och regler PDL, LOU etc. 

 Kartläggning av nationell användning av SITHS-kort   

 

Apotekets E-dos 

 Säker inloggning till e-dos 

 Kontrollera spridning av e-dosor 

 Kvalitetssäkring av personuppgifterna i e-dos 

 Uppmaning till användning av e-dosor 

 E-dos funktion relaterat till SITHS och säkerhetsdosor 

 

Västfolket 

 Påbörjat arbete med nyttoanalys för kommunal verksamhet 

 

Videomötesverktyg 

 Tillsammans med VGR och Fyrbodal ta fram en fungerande plattform för  

videomöten 

 
Modell - samverkan kring IT-system mellan huvudmän - Västkom var fadder för ett 

nationellt SKL-finansierat projekt om hur en gemensam IT-förvaltningsorganisation bör se ut. 

Målet med projektet är att vid behov av samverkan kring drift, support, förvaltning mm skall 

det finnas en genomtänkt modell som kan användas för att skapa en organisation eller 

funktion. Projektet rapporterades januari 2011.   
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Fokusområden för 2011 
 

Under 2011 kommer nästa steg i samverkan för de 49 kommunerna att ske genom ett arbete 

med att revidera nuvarande visionsdokument och den gemensamma handlingsplanen. 

Dessutom kommer det att läggas fokus på att engagera IT-nätverken mer i de olika 

kommungemensamma frågorna som återges här nedan.  

 

Nedan beskrivna aktiviteter kommer att initieras: 

Satsning på kompetensutveckling: Verksamhetsutveckling med hjälp av IT -  Syftet var 

att kunna bedriva en utbildningsinsats för att öka kunskapen samt i förlängningen säkra 

kompetensen hos de 49 kommunerna i VG.  

 

Principer för samverkan – Kommunerna i VG skall skapa principer för att förhålla sig till 

för framtida samarbete. Dessa ska ha ett större perspektiv än bara IT-teknik för att stödja vård 

och omsorg samt fokusera mer på verksamheten och samarbetet mellan kommunerna.  

 

Västfolket – En utredning skall påbörjas om vilken användning kommunerna har av denna 

tjänst och hur detta skall bli känt i den kommunala sfären.  

 

Kommunikationstorget – Vad kommunerna kan använda nätet till, få lösningen mer känd ut 

i verksamheten (få mer nytta av investeringen), hur avtal och förvaltning bör se ut. 

 

E-förvaltning -  IT-baserad samverkan mellan stat, landsting och kommun i ett myndighets- 

och medborgarperspektiv. 

 

Fortsatt arbete inom området Nationell eHälsa - som är fortsättning av Nationell IT-

strategi inom vård och omsorg. 

 

Uppföljning av IT-baserade rutiner för SVPL-KLARA - Ev. behov av nytt avtal. 

 

Juridiska former avseende förvaltargrupp för gemensamma IT-system tillsammans med 

VG-regionen - Ett uppdrag från Sveriges kommuner och Landsting i samarbete med Västra 

Götalandsregionen. 

Projekt SESAM inom hjälpmedelsförsörjningen - gemensamt ”ägande” av det nuvarande 

IT-stödet 

 

Säkra kort - att tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta fram säkerhetslösning för 

överföring av integritetskänslig digital information med Mölndal som pilotkommun. 

 

Gemensam förvaltning – Ta fram en form för att gemensamt förvalta de system som vi 

tillsammans upphandlat och skapat. 

 

Nationella Patientöversikt NPÖ - Att tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta m 

ed det nationella projektet för att skapa en sammanhållen journalföring för gemensamma 

patienter.  
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Göteborg den    

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------  ------------------------------------------ 

Ordf. SSVIT   Ordf. ALVG
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Bilaga 1. Samordnare för IT och verksamhetsutveckling  
 

Varje kommunalförbund har anställt en IT-samordnare som har ansvaret att hålla samman det 

regionala IT-utvecklingsarbetet inom respektive kommunalförbund IT-samordnarnätverken, 

det vill säga de nätverk i varje kommunalförbund med sina av kommuner utvalda 

representanter är en mycket viktig gruppering. En gruppering som skall förmedla kommunala 

krav till sina IT-samordnare, vara en remissinstans och även fungera som 

informationsspridare in i sin egen kommun. 

 

IT-samordnaren företräder sitt kommunalförbund och deltar aktivt i det gemensamma arbetet 

i Västra Götaland tillsammans med länets övriga kommuner i samverkan samt bland annat 

med Västra Götalandsregionen och Sveriges kommuner och landsting. Arbetet kommer bland 

annat bestå av att tillsammans med kommunerna i Västra Götaland ta fram gemensamma IT-

lösningar inom områden som säkerhet, kommunikation samt verksamhetsstödjande 

applikationer.  

IT-samordnarens roll och ansvar i punktform: 

 Driva ett nätverk inom respektive förbund, 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 den 

kommunala arkitekturledningsgruppen 

 att vara en informationsinhämtare/-spridare samt för kommunförbundets räkning 

bevaka omvärldsutvecklingen 

 En viktig uppgift är också att förankra, informera och samordna kommuner kring 

pågående utvecklingsaktiviteter 

 
 


