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Inledning 
Direktionen för Boråsregionens kommunalförbund har givit förbundsledningen och 

kommuncheferna i uppdrag att ta fram nya områden för fördjupat samarbete. Det förslag 

som lades fram och antogs av Direktionen var att samarbeta inom området eSamhället och 

utveckling av gemensamma stödfunktioner. Arbetet med områden i handlingsplanen 

kommer att bygga på frivillighet och ses som erbjudande för varje kommun att ta ställning 

till. En första eHandlingsplan togs fram för 2015. 

Boråsregionens eHandlingsplan för 2017 – 2019 har syftet att skapa goda förutsättningar för 

det gemensamma digitaliseringsarbetet genom att konkretisera de framtagna prioriterade 

områdena inom eSamhället. Konkretiseringen sker genom att beskriva prioriterade 

fokusområden med angivna mål inom respektive område och därmed underlätta 

uppföljningen.  

 eHandlingsplanens mål ska stödja lokala mål fastställda av nämnd eller Fullmäktige i 

medlemskommunerna. Dessa mål kan t ex ingå i e-strategi, IT-strategi eller digital agenda 

eller i verksamhetsplaner. 

 Eftersom samarbetet bygger på frivillighet behöver kommunen ta ägandeskapet för sin 

respektive digitalisering och bidra till att realisera effekter på både kortare och längre sikt. 

 Boråsregionens nätverk som utifrån digitalisering inkluderar eSamhället och eHälsa 

ersätter inte en väl utvecklad intern IT samverkan inom kommunen. 

Definition av eSamhället 

eSamhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med 

stöd av Informationsteknologi (IT) som är verktyget som används för kommunikation och 

förmedling av tjänster till andra myndigheter, företag och medborgare med målet att nå 

förbättringar och att kunna driva verksamheten mer effektivt. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att förenkla och 

förbättra samhällsservicen till medborgare och företag 

(eService genom eTjänster) 

Att underlätta för invånarna att få tillgång till 

information och aktivt delta i beslutsprocesser i den 

offentliga förvaltningen (eDemokrati) 

Att ge möjligheter för kommunerna att skapa en 

intern administration för ökad effektivisering av 

processer (eAdministration) 
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Organisation 

Som ett led i satsningen bildades eLedningsrådet som består av: 

Tre kommunchefer från medlemskommunerna, förbundsdirektören, 

regionutvecklingschefen, eSamordnare och två IT-strateger/IT-chefer från 

medlemskommunerna.  

eLedningsrådet bereder och rapporterar till 

kommunalförbundets kommunchefsgrupp. Gruppen ger 

även förslag på delregionala insatser inom e-området 

och tilldelar arbetsuppgifter till de delregionala e-

nätverken. 
 

Nätverken e-Hälsa och e-Samhälle som består av 

utsedda personer från respektive kommun ska verka för 

att lyfta och gemensamt bearbeta frågor inom 

digitaliseringsområdet. 

eSamordnare stödjer och stimulerar Boråsregionens 

kommuners satsningar inom områdena, och ansvarar 

för kommunalförbundets nätverk för eSamhället och 

eHälsa. eSamordnare kan också komma med initiativ 

utifrån regionala och nationella satsningar inom området.  

  

Kommunchefsnätverk

eLedningsråd

eHälsa eSamhälle
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Fokusområden 2017 -2019 
Nedan presenteras de områden som det gemensamma arbetet kommer att fokusera på. 

Varje fokusområde har ett mål, en beskrivning av förväntad nytta samt beskrivning av 

tillvägagångsätt. Summan av de aktiviteter som genomförs per fokusområden är mätbara. 

eArkiv 
Med eArkiv menas ett IT-system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I ett 

eArkiv är handlingarna frikopplade från de system i vilka de skapats. Ett eArkiv Innehåller 

funktioner för inleverans, arkivering, lagring, gallring, administration, återsökning och 

utlämnande.  

 

Mål: Under perioden ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha 

genomfört ett antal stödjande aktiviteter avseende eArkiv. 

Förväntad nytta på kort sikt 

 Att ge ökad tillgänglighet till information för medborgare och andra vilket ökar insyn och 

delaktighet  

 Att följa gällande lagar och förordningar 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 Att säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen d.v.s. hantering av elektroniska 

allmänna handlingar och uppgifter. 

 Att minska de långsiktiga kostnaderna för manuell hantering och arkivering  

Tillvägagångsätt: Uppdrag 

Arbetet bör inledas med en förstudie kring förutsättningar i verksamheten som innebär 

framtagning av en aktivitetsplan över vad som behöver göras för att Boråsregionens 

medlemskommuner ska vara förberedda för ett effektivt införande av e-arkiv med sikte på 

en helt elektronisk hantering av dess allmänna handlingar och uppgifter och presentera de 

förutsättningar som krävs för att starta ett anskaffning- och implementeringsprojekt. 

Varje kommun startar eget projekt. 

 

 

 

 

 

http://www.borasregionen.se/index.html


             Boråsregionens eHandlingsplan 2017-2019  
 

 
6 

 

Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, 

riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
Mål: Senast 31 dec 2017 bör samtliga kommuner i Boråsregionen ha börjat införa ett 

ledningssystem för informationssäkerhet eller liknande system enl. MSB rekommendationer 

samt gjort anpassningar till EU:s dataskyddsförordning. 

Under perioden ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha genomfört 

ett antal stödjande aktiviteter avseende informationssäkerhet. 

Förväntad nytta på kort sikt 

 Att lättare uppfylla de legala krav på informationssäkerhet som finns, exempelvis i 

personuppgiftslagen (1998:204) och i MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters 

informationssäkerhet (MSBFS 2009:10).  

 Verksamheten får en god informationssäkerhet som är anpassad efter de aktuella 

förutsättningarna och behoven.  

 Verksamheten får riktlinjer och instruktioner som gör det lättare att bevara och höja 

säkerheten.  

 Att strukturera informationssäkerhetsarbete för att förhindra att information avslöjas till 

obehöriga  

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 Att öka säkerhetsmedvetandet i hela organisationen och tydliggöra för alla vem som har 

ansvaret för informationssäkerhet. 

 Ledningen får genom LIS ett verktyg för att följa och kontrollera informationssäkerheten 

Tillvägagångsätt: Uppdrag och  varje kommun startar eget projekt. 

eTjänster 
Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt 

eller delvis utförs elektroniskt ofta via kommunens webbplats, ibland som en 

mobilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på 

webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med e-

tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på 

datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses inte heller länk på 

webbplatsen till e-postprogram. 

Mål: Under perioden ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha 

genomfört ett antal stödjande aktiviteter avseende eTjänster. 

 

Förväntad nytta på kort sikt 

 att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag 
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Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 en effektivare intern administration 

Tillvägagångsätt: Uppdrag 

Uppdraget innebär att stödja införandet av helautomatiserade eTjänster i 

medlemskommunerna genom seminarium och utbildningar samt råd för genomförande av 

behovsanalyser. Uppdraget kommer att leverera en rapport kring status inom respektive 

kommun inom Boråsregionen. 

Nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg 
SKL tillhandahåller ett flertal kostnadsfria verktyg för självvärdering och klassificering som 

kommunerna har tillgång till (Se mer i bilaga)  

Mål: Boråsregionen kan stödja medlemskommunerna i genomförande av självvärderingar. 

 

Förväntad nytta på kort sikt 

 Att inom digitaliseringsområdet identifiera förbättringsområden och skapa ett underlag 

för lokala prioriteringar.  

 Att ge ledningen en bild av nuläget och de aktiviteter och prioriteringar som kan 

behövas. 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 Att kommunen kan följa sin verksamhetsutveckling med stöd av IT på ett konkret sätt.  

Tillvägagångsätt: Uppdrag 

Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa läget i kommunerna utifrån användning 

av självvärderings- och klassificeringsverktyg. 

Distansmöte 
Med distansmöte ges möjlighet att med digital teknik kunna genomföra möte utan att de 

medverkande befinner sig på samma fysiska plats. 

Mål: Under perioden ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha 

genomfört ett antal stödjande aktiviteter avseende distansmöten. 

Förväntad nytta på kort sikt 

 Att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan olika personer, som då kan träffas 

enklare och mer spontant 

 För varje person som börjar använda distansmöten frigörs tid till mer kvalificerat arbete. 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 Minska resekostnader för tjänsteresor 

 En minskad miljöpåverkan t ex minskat transportbehov 

Tillvägagångsätt: Uppdrag 
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Uppdraget innebär att ge kunskapsmässiga förutsättningar till användandet av distansmöte 

inom och utanför kommunens verksamheter.  

Utbildning inom e-området 
Nya arbetssätt och digital tillgänglighet kräver ökad kunskap.  

Mål: Under perioden ska Boråsregionen i samverkan med medlemskommunerna ha 

genomfört ett antal stödjande aktiviteter. T ex webbinarier, live sändningar m.m. 

 Förväntad nytta 

 Att öka kunskaper inom respektive fokusområde 

 Tillvägagångsätt: Uppdrag 

Uppdraget innebär att tillsammans med kommunerna planera och genomföra olika 

kompetenshöjande aktiviteter som följs upp årligen. 

Mobilt arbetssätt med stöd av IT 
Användandet av mobil informationshantering bidrar till att arbetssätt förenklas, att 

information blir tillgänglig för rätt person i rätt tid. 

Mål: Under perioden ska Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha 

genomfört ett antal stödjande aktiviteter avseende mobilt arbetssätt. 

Förväntade nyttor på kort sikt 

 Att minska restider och underlätta administrativa uppgifter  

Förväntade nyttor på längre sikt (5 år) 

 Att den tid som frigörs till följd av effektiviseringen kan läggas på höjd kvalité.  

 Att bli en mer attraktiv arbetsgivare utifrån de möjligheter som moderna arbetsverktyg 

kan skapa. 

 

Tillvägagångsätt: Uppdrag 

Uppdraget innebär att stimulera verksamheter i kommunerna till att utveckla 

arbetsprocesser och service med hjälp av ett mobilt arbetssätt. 
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Bilaga: Begreppsförklaring  

Beskrivning av SKL:s  självvärderingsverktyg  

eBlomlåda: Är ett verktyg för att skapa dialog mellan IT och verksamhet och på så vis stödja 

en utveckling där IT bidrar till att erbjuda privatpersoner och företag en enklare vardag med 

bättre service, högre effektivitet och transparens.  

LIKA - IT-tempen för skola och förskola: LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp 

och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på 

förskolan/skolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om 

IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt 

rekommendationer i olika IKT-strategier. 

KLASSA - Informationsklassning och handlingsplan: KLASSA består av tre delar: 

informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav. En verksamhetsnära 

systemförvaltare gör tillsammans med systemägare, användare, 

informationssäkerhetssamordnare klassningen och får sedan ett förslag på handlingsplan. 

Klassningen i KLASSA bygger på modellen för informationsklassning i metodstöd för 

införande av LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). 

LIKA socialtjänst: Verktyget består av tre delar: värdering, sammanställning och 

handlingsplan och är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten 

befinner sig när det gäller IT. Det är i första hand avsett som ett stöd för verksamhetschefer 

och ledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka 

övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i 

eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete! 

Nationella och regionala initiativ 

 

Nationell eHälsa 

Nationell eHälsa handlar om hur vi med gemensamma ansträngningar från sektorns alla 

aktörer nu arbetar för att förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten till gagn för individen, personalen och beslutsfattarna inom hela sektorn.  

Därför är ledorden för vårt fortsatta arbete med Nationell eHälsa införande, användning och 

nytta. Insatsområden: 

 eTjänster för tillgänglighet och medbestämmande 

 Användbar och tillgänglig information 

 Kunskapsstyrning, innovation och lärande 

 Teknisk infrastruktur 

 Informationsstruktur, terminologi och standarder 

 Lagar och regelverk 
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Digital agenda Västra Götaland - Samordning av åtgärder på IT-området  

Alla Sveriges 21 län har signerat regeringens avsiktsförklaring för att ta fram regionala 

digitala agendor och i stort sett samtliga regionala digitala agendor förväntas vara antagna 

under 2015. Den 3 november 2015 antog regionstyrelsen den regionala digitala agendan för 

Västra Götalands län. Regional digital agenda för Västra Götalands län.  

Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att 

använda digitaliseringens möjligheter. Målet är indelat i tre olika områden: Enklare vardag 

för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation 

och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

MSB:s Metodstöd för införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 

https://www.informationssakerhet.se/metodstod-for-lis/ 
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