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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 digitalisering och 
utveckling av gemensamma stödfunktioner. En första eHandlingsplan togs fram för 2015. 
Arbetet med områden i handlingsplanen kom att bygga på frivillighet och ses som 
erbjudande för varje kommun att ta ställning till.  

Boråsregionens eHandlingsplan för 2020 – 2022 har syfte att skapa goda förutsättningar för 
det gemensamma digitaliseringsarbetet genom att konkretisera de framtagna prioriterade 
områdena inom eSamhället och eHälsa. Konkretiseringen sker genom att beskriva 
prioriterade fokusområden med angivna mål inom respektive område och därmed 
underlätta uppföljningen.  

 eHandlingsplanens mål skall 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. 

Förutsättningen för arbetet med områdena i denna plan är finansiering via VästKom och den 
så kallade sexkronan. En utökad finansiering med två tjänster är säkrad till och med 2020. 
Efter det så påverkar beslut om fortsatt finansiering möjligheten att genomföra handlings-
planen i sin helhet. 

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) 

http://www.borasregionen.se/index.html
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Organisation 
Som ett led i satsningen bildades eLedningsrådet som består av: 

Tre kommunchefer från medlemskommunerna (varav en alltid är ordförande), 
kommunalförbundsledning, 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 eSamhälle och eHälsa som består av utsedda 
personer från respektive kommun skall verka för att lyfta och 
gemensamt bearbeta frågor inom digitaliseringsområdet. 
Utsedda nätverkspersoner skall ha möjlighet att förankra 
arbetet på högsta ledningsnivå i respektive hemkommun. 

 

 

eSamordnare via eKontoret stödjer och stimulerar Boråsregionens kommuners satsningar 
inom områdena och ansvarar för kommunalförbundets nätverk för eSamhället och eHälsa. 
eSamordnare skall omvärldsbevaka samt informera om initiativ utifrån regionala och 
nationella satsningar inom området.  
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Fokusområden 2020 - 2022 
eHandlingsplanen är framtagen efter möten med samtliga kommunledningar och 
representanter för nätverken eSamhälle och eHälsa, vilka har lämnat önskemål och 
synpunkter, som sedan har arbetats in i planen. Nedan presenteras de områden som det 
gemensamma arbetet kommer att fokusera på under kommande tre åren. 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 treårsperioden skall medlemskommunerna tillsammans med eKontoret på 
Boråsregionen arbeta gemensamt i projekt för införande av eArkiv som slutarkiv för 
medlemskommunerna. 

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 kring bland annat gallring 
och arkivering  

 

Tillvägagångsätt 

Arbetet bör inledas med en förstudie kring förutsättningar i verksamheten, baserat på de 
framgångsprojekt som andra kommuner och samverkansorganisationer har genomfört och 
som innebär framtagning av en aktivitetsplan över vad som behöver göras för att 
Boråsregionens medlemskommuner skall vara förberedda för ett effektivt införande av 
eArkiv 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 internt projekt och får under projektet stöd i processen av 
eKontoret. 

 

http://www.borasregionen.se/index.html
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Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet innebär att skydda och tillgängliggöra information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
Mål: Under perioden skall medlemskommunerna tillsammans med eKontoret på 
Boråsregionen ha genomfört stödjande kunskapsdelande aktiviteter avseende 
informationssäkerhet.  

Förväntad nytta på kort sikt 

 att lättare uppfylla de legala krav på informationssäkerhet som finns, exempelvis i GDPR 
(Dataskyddsförordningen) och i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10), samt i 
tillämpliga fall även NIS-direktivet (MSBFS 2019:1174) 

 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 
 att information, i den mån det är möjligt och legalt, kan tillgängliggöras enligt konceptet 

Öppna data 

 

Tillvägagångsätt:  

Varje kommun startar eget internt projekt och får under projektet stöd i processen av 
eKontoret. 
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Digital kompetens 
Nya arbetssätt och digital transformation kräver ökad kunskap. Med digital kompetens avses 
i detta fall tydligt ökad kunskap kring digitalisering och förändringsledning i digital 
transformation. Uppdraget innebär att ge kunskapsmässiga förutsättningar till en 
förändringsledning som har ett digitalt fokus.  

 

Mål: Under perioden skall medlemskommunerna tillsammans med eKontoret ha genomfört 
stödjande aktiviteter avseende digital kompetens med syfte att höja kunskapsnivån 
avseende digital transformation (processer, arbetssätt och stödjande verktyg) och 
förändringsledning i en digitaliserad verksamhet. 

 

Förväntad nytta på kort sikt 

 att ge en kunskapsbas kring digitalisering och förändringsledning i en digitaliserad 
verksamhet i syfte att ge en gemensam syn på vad digitalisering innebär. Målgruppen 
kommer i ett inledande skede att vara chefer och förändringsledare 

 att öka kunskaper inom respektive fokusområde 
 erbjuda och genomföra utbildningen digital transformation där ca 10 tillfällen kommer 

att erbjudas per kommun 
 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 att medlemskommunerna skall ha samsyn både inom kommunen och inom regionen 
kring digitaliseringens fördelar och innebörd och hur förändringsarbete bör bedrivas

 

Tillvägagångsätt  

Uppdraget innebär att tillsammans med kommunerna planera och genomföra olika 
kompetenshöjande aktiviteter inom aktuella och efterfrågade områden som följs upp 
årligen. Vidare skall eKontoret löpande lyfta fram goda exempel inom området digital 
transformation. 
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Digitala verktyg  
Digitala verktyg avser ny digital teknik och de metoder och arbetssätt som är knutna till de 
samma. Områden som kommer att vara prioriterade inledningsvis är automatiserad 
handläggning med stöd av beslutsstödsrobotar och arbetet med förutsättningar för 
uppkopplade enheter. 

Mål: Under perioden skall medlemskommunerna tillsammans med eKontoret ha genomfört 
stödjande aktiviteter avseende nyttjande av digitala verktyg. Fokus skall under perioden vara 
att förenkla och automatisera standardiserade processer så att tid och resurser kan 
tillgängliggöras för kvalificerat arbete. 

 
Förväntad nytta på kort sikt 

 att identifiera relevanta verktyg och metoder som kan bidra till en effektivare intern 
administration med högre kvalitet  
 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 att kommunerna kan utbyta relevant data mellan system och förvaltningar i avseende att 
ge en effektivare administration, att höja kvaliteten på behandlad information och ge ett 
bättre beslutsunderlag till ledning 

 att andelen arbetsuppgifter som kan automatiseras har genom samarbetet fått en positiv 
nyttoeffekt  

 

Tillvägagångsätt  
Uppdraget innebär att tillsammans med kommunerna planera och genomföra olika 
kompetenshöjande aktiviteter som följs upp årligen. 
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eHälsa 
eHälsa omfattar den verksamhetsutveckling som kan och bör ske i verksamheterna med 
hjälp av digitaliseringens möjligheter, så att en digital transformation kan ske. 
Arbetet med e-Hälsa är avgörande för att klara de stora utmaningarna i välfärdssystemet i 
Sverige. Utmaningarna handlar om ökande behov i vård, omsorg och socialtjänst, tillgång till 
kompetent personal och finansiering.  
 

Regeringen har därför tagit fram en Vision för e-Hälsa 2025 ihop med SKL och i det fortsatta 
arbetet kommer fokus att ligga på följande insatsområden: 

• Regelverk skall tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integritets- och 
säkerhetsskydd 

• Enhetligare begreppsanvändning som möjliggör informationsutbyte genom 
användning av enhetliga termer och struktur för att säkerhetsställa kvalitet och 
säkerhet 

• Standarder ger bättre förutsättningar för att tekniskt kunna utbyta information med 
kvalitet och säkerhet. Det kan t.ex. handla om nationella specifikationer och tjänster 
för behörighet eller processer. 

Det övergripande är att hela tiden tänka på den vi är till för och utforma lösningar efter det. 
 

Mål: Under perioden skall Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna ha 
genomfört ett antal aktiviteter med avseende på verksamhetsutveckling med stöd av 
digitaliseringens möjligheter och den digital transformationen av verksamheterna. 
 

Förväntad nytta på kort sikt 

 att stödja kommunerna i arbetet med kommunala delen av omställningsprogrammet 
Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM) i samverkan med Västragötalandsregionen 
(VGR). Detta under förutsättning att kommunerna gör avrop enligt optionserbjudandena 

Förväntad nytta på längre sikt (5 år) 

 att ha ökat takten på den nödvändiga digitala transformationen i berörda verksamheter 
 att ha bidragit till regeringens vision om att ”År 2025 skall Sverige vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta 
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd” 

 

Tillvägagångsätt 

• aktiviteter väljs ut löpande, baserat på externa krav och gemensam löpande planering. 
• uppdraget innebär att tillsammans med kommunerna planera och genomföra 

aktiviteter, som följs upp årligen 
• finansiering av den extra satsning som görs på eHälsa i form av en tjänst på 

kommunalförbundet, är satt till och med 2020 via VästKom 

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


             Boråsregionens eHandlingsplan 2020-2022  
 

 
10 

  

Bilaga: Begreppsförklaring  
Nationella och regionala initiativ 
 

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 skall 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. 
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