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Datum 2019-04-23 
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Deltagare 
Namn Kommun 

Marcus Holm Bengtsfors 

Jan Lindgren Dals-Ed 

Anders Wockatz Dals-Ed 

Henrik Röste Färgelanda 

Jonas Berggren Färgelanda 

Anders Siljeholm Lysekil, Munkedal, Sotenäs 

Tove Andersson Lysekil 

Torbjörn Svedung Mellerud 

Marianne Olofsson Munkedal 

Göran Engblom Orust 

Anette Knutsson Strömstad 

Björn Kläth Strömstad 

Sofia Waldner Tanum 

Britt-Inger Berntsson Uddevalla 

Fredrik Karlsson Vänersborg 

Pontus Karlsson Åmål 

 

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

arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Tid 

1 D Uppdragsbeskrivningen, kan vi spika den? Sara 09.00 

2 D 
Återkoppling DigFrame och 

informationssäkerhetsarbetet 

Sara 09.10 

3a I Presentation och genomgång av Serverat Kristina 09.30 
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  FIKA  10.30 

3b D Reflektioner om Serverat Sara 10.45 

Information från ALVG   

4a I SITHS och NetID Sara 11.00 

4b I FVM, Tidsplan för erbjudande Sara 11.10 

4c D Kalenderfederation, varför inte? Sara 11.20 

4d D Ny roll för ALVG Sara 11.30 

Information från Digitaliseringsrådet   

5a I Förstudie öppna data Sara 11.40 

5b D Hur arbetar ni med öppna data? Sara 11.50 

 

1) Uppdragsbeskrivningen, kan vi spika den? 
Mötesdeltagarna beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen och Sara kommer att lämna den till 

Kommundirektörsnätverket för beslut. 

2) Återkoppling DigFrame och informationssäkerhetsarbetet 
Diskussion gällande behov av nätverk för informationssäkerhetsfrågor. Mötesdeltagarna ser inget 

behov av det i dagsläget då det inom kort kommer skapas ett regionalt nätverk för detta genom 

Digitaliseringsrådet och utbildningen Informationssäkerhetsprogrammet 2020.  

Mötesdeltagarna beslutade att ge Sara i uppgift att ta fram en sammanställning av hur kommunerna 

har organiserat sig gällande informationssäkerhetsarbetet för att kunna jämföra bemanning och ha som 

eventuellt beslutsunderlag. 

3a) Presentation och genomgång av Serverat 
Tjänsten Serverat presenterades via Skype av Kristina Ljungdahl, Serverats programledning, Martin 

Karlsson, Serverats programledning, Anders Person, Serverats konsult och Ingemar Öhmer, 

Bolagsverket. I dagsläget finns 4 e-tjänster färdiga; Stadsgivarande serveringstillstånd, 

livsmedelsanmälan, tobak och folköl. Under hösten 2019 – våren 2020 kommer antalet e-tjänster att 

utökas med 8 st. 

3b) Reflektioner om Serverat 
Bra initiativ. Utifrån att det i dagsläget är så få e-tjänster som finns tillgängliga så är insatsen för att 

införa det för resurskrävande. Vi sitter på flertalet olika e-tjänsteplattformar i kommunerna och några 

kommuner är intresserade att få validera e-tjänsterna i de plattformar som ännu inte testats. 

Eftersom det bara är några få kommuner som fått frågan om införande av Serverat från verksamheten 

så är inte behovet tillräckligt uttalat i alla kommuner. Mötesdeltagarna beslutar att lyfta frågan om 

eventuellt gemensamt införande till e-rådet. 

4a) SITHS och Net ID 
Sara presenterar aktuell status gällande SITHS och NetID utifrån den information som gavs på ALVG 

av Petter Könberg, avdelningschef på Inera. I dialogen med Secmaker handlar frågan fortfarande om 

rätten till att fortsätta använda NetID version 6.5. 

Man kommer ta tillvara på det arbete som är gjort inom Efos t.ex. styrande dokument, tillitsramverk 

och rutiner och en ny upphandling kommer påbörjas likt det som gjordes i samband med Efos, men 

man ska fokusera på att få bort leverantörsberoenden. När LoA3 lanseras så kommer man kunna 

uppdatera befintliga SITHS-kort. 
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Mötesdeltagarna är intresserade av att fortsätta följa utvecklingen i frågan. 

4b) FVM, Tidsplan för erbjudande 
Sara presenterar aktuell status på det erbjudandet som kommer nå kommunerna gällande FVM utifrån 

den information som gavs på ALVG. Den 31/5 kommer kommunerna via Medgivarwebben få tillgång 

till ett erbjudande innehållande ett påbörjat leveransavtal, tilldelningsbeslut, samverkansavtal och 

driftsavtal. Det kommer att utses en kontaktperson för FVM i varje kommun och de är inbjudna till en 

informationsträff den 7/5 där några av mötesdeltagarna kommer att medverka. 

Mötesdeltagarna upplever fortfarande att det är väldigt oklart vad som innefattas i de olika optionerna 

och hur det kommer att påverka verksamheten. Vi avvaktar och ser om vi eventuellt ska bjuda in 

projektledaren för FVM till ett mötestillfälle för att kunna få klarhet i frågan. 

4c) Kalenderfederation, varför inte? 
Diskussion om varför så få kommuner valt att skapa en kalenderfederation utifrån den instruktion som 

vid flertalet tillfället gått ut via VästKom. Mötesdeltagarna meddelar att idén är bra men att det inte 

fungerar för Office 365. Sara tar med sig informationen tillbaka till ALVG. 

4d) Ny roll för ALVG 
Sara informerar om att VästKom ser över organisationen för e-samhälle och digitalisering. Där 

kommer ALVG få en ny roll – som kompetensråd.  

Mötesdeltagarna diskuterade utifrån erfarenheter och behov vilken funktion de vill att ALVG ska ha. 

Utifrån tidigare erfarenheter tycker man inte att ALVG fyller något behov för kommunerna. Ska ett 

kompetensråd sättas samman så ska det finnas ett tydligt tidsbegränsat uppdrag. Sara tar med sig 

informationen tillbaka till ALVG. 

5a) Förstudie öppna data 
Sara presenterar en kort sammanfattning av den förstudie gällande öppna data som Digitaliseringsrådet 

slutfört. Innebörden av PSI-lagen är att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för 

vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet 

i offentlig förvaltning och bättre service. Förstudien visar att PSI-lagen haft svagt genomslag nationellt 

och även regionalt. Incitamenten är för svaga då man inte förstår vilken information som är värd att 

vidareutnyttja. Vår data är i stor utsträckning inte strukturerad för att publiceras. 

Förstudien föreslår en gemensam nationell samordning i öppna data utifrån 6 förmågor.  

5b) Hur arbetar ni med öppna data? 
Mötesdeltagarna diskuterar att de idag arbetar väldigt lite med öppna data. Om man vill öka mängden 

öppna data som publiceras av kommunerna bör det komma från ett nationellt initiativ så vi arbetar 

utifrån samma informationsstruktur. 

Sara tar med sig informationen tillbaka till Digitaliseringsrådet. 

Bilagor 
▪ 2019-04-23 - Bilaga 1-Presentation av agenda 

▪ 2019-04-23 - Bilaga 2-Presentation av Serverat 


