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Minnesanteckningar 

Fyrbodals nätverk för e-samhälle 

Information om möte 
Datum 2019-02-08 

Tid 13.00-16.00 

Plats Konferensrum Dalsland, Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 

 

Deltagare 
Namn Kommun 

Henrik Röste Färgelanda 

Jonas Berggren Färgelanda 

Tove Andersson Lysekil 

Torbjörn Svedung Mellerud 

Göran Engblom Orust 

Per Linnér Orust 

Sofia Waldner Tanum 

Thomas Wennersten Trollhättan 

Britt-Inger Berntsson Uddevalla 

Jörgen Haglund Vänersborg 

 

Mötespunkter 
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för 

arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Tid 

1  I  Presentation av ny kollega  Curt-Göran  13.00  

2a  I  Etablering av e-råd och relation till nätverket för e-

samhälle  

Sara  13.05  

2b  D  Vad kan vi ändra och/eller förbättra med 

uppdragshandlingen?  

Sara  13.15  

3  D  Vilka aktiviteter vill ni ska prioriteras i 

handlingsplanen utifrån tidigare behovsinventering?  

Sara  13.30  

4a  I  SAMBI, Efos och 2FA  Sara  13.40  

4b  D  Status hos er och vad kan vi göra tillsammans för att 

underlätta införande  

Sara  13.55  

5  D  Ineras tjänsteutbud, vad är intressant för er utifrån 

bilaga.  

Sara  14.05  
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6  D  Finns det intresse av utbildning inom GDPR och 

molntjänst utifrån bok  

Sara  14.15  

7  D  Representanter i ALVG  Sara  14.20  

8a  I  Systemkartan  Johan Kjernald  15.00  

8b  D  Hur använder vi systemkartan på bästa sätt?  Johan Kjernald  15.30  

 

1) Presentation av ny kollega 
Curt-Göran Crantz, nyanställd E-samordnare med inriktning mot E-hälsa presenterade sig 

2a) Etablering av e-råd och relation till nätverket för e-samhälle 
Sara presenterade bakgrund för etablering av E-råd för digitalt ledarskap i Fyrbodal. E-rådet ska arbeta 

strategisk med digitaliseringsområdet på lång sikt och skapa möjligheter för att medlemskommunerna 

kan arbeta tvärsektoriellt med digitaliseringsfrågor. E-rådet har inget mandat att påverka den enskilda 

kommunernas egen digitaliseringsstrategi. Sara visade förslag på handlingsplanens organisation. 

Beslut för om e-rådet ska etableras kommer tas av kommundirektörerna på deras möte den 22 februari. 

2b) Vad kan vi ändra och/eller förbättra med uppdragshandlingen? 
Nätverket framförde följande synpunkter: 

▪ De vill ha 4 möten per år istället för 8 

▪ Flexibel mötesstruktur (tätare vid behov) 

▪ Informationsutbyte mellan nätverk/grupper är nödvändig 

▪ Använd Fyrbodals hemsida eller annan gemensam plattform för information i stället för filer 

▪ Informationen vid nätverksträffarna ska vara relevant 

3) Vilka aktiviteter vill ni ska prioriteras i handlingsplanen utifrån tidigare 

behovsinventering 
Förslag kom från nätverket att verka för en ökad digital kompetens/mognad hos både chefer, personal 

och invånare. Digital signatur – vad är juridiskt hållbart. 

4a) SAMBI, Efos och 2FA 
Sara informerade om SAMBI, Efos och vilken 2faktorinloggning som stöds av SAMBI. 

▪ Samarbetet för Efos är nedlagt. 

▪ Rekommendationen för SAMBI är att fortsatt avvakta då SKL driver frågan. I dagsläget ser 

det ut som att det kan aktualiseras i samband med att Lagen om nationell läkemedelslista 

träder i kraft den 1 juni 2020. 

4b) Status hos er och vad kan vi göra tillsammans för att underlätta 

införande 
I Trollhättan håller de på att se över vad de ska använda för 2FA. I Uddevalla och Mellerud kör man 

MFA för O365 och det funkar bra. 

Angående att se vad det finns för tjänster för att arbeta med LIS så finns det behov av att inventera 

leverantörer och bjuda in dem för demo av lösningar, något Sara kommer titta på. 
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5) Ineras tjänsteutbud, vad är intressant för er utifrån bilaga. 
Till Ineras programråd lyfter vi frågan om tjänsten för E-klient är stabilt för Windows 10. 

6) Finns det intresse av utbildning inom GDPR och molntjänst utifrån bok 
Nätverket uttryckte att intresse finns för GDPR-utbildning i flera kommuner. 

7) Representanter i ALVG 
Thorbjörn Svedung och Anders Siljeholm sitter kvar som representanter. 

8a) Systemkartan 
Johan Kjernald berättade om Systemkartan, ett verktyg för kartläggning av vilka system/verktyg som 

finns i kommunerna. Verktyget kan användas lokalt, regional och nationellt. Johan skickar via Sara ut 

en inbjudan för att bli administratör i Systemkartan. 

8b) Hur använder vi systemkartan på bästa sätt? 
Verktyget systemkartan kan användas för bl.a. samverkan vid upphandling, erfarenhetsutbyte och som 

en informationskälla för översikt och strategisk analys. Börja lägga in systemen redan nu. 

Bilagor 
▪ Bilaga 1 – Presentation av agenda 2019-02-18 

▪ Bilaga 2 – Presentation av systemkartan 


