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Fortsatt regionalt samarbete inom IT-forum –
rekommendation att teckna nytt
samarbetsavtal för perioden 2012-2014
Förslag till beslut
Kansliet föreslår styrelsen besluta
att rekommendera länets kommuner att teckna avtal avseende deltagande i IT-forum
under den kommande treårsperioden med angiven inriktning och med angiven
ekonomisk insats.

Ärendebeskrivning
IT-forum består av Stockholms läns landsting (SLL), Gotlands kommun och
kommunerna i Stockholms län. Samarbetet har pågått sedan 1996. IT-forum styrs av
en styrgrupp som består av representanter från ovan nämnda organisationer. ITforum finansieras genom medlemsavgifter och under 2008-2011 har dessutom statliga
stimulansbidrag beviljats för regionalt arbete med den Nationella eHälso strategin.
Samarbetet regleras i perioder om tre år och ett nytt samarbetsavtal ska upprättas för
perioden 2012-2014, se bilaga 1. Ett förslag till rekommendationsskrivelse har tagits
fram, se bilaga 3.
KSL är värdorganisation för IT-forum.

Bakgrund
Syftet med IT-forum var initialt teknik och infrastruktur, för att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer och företag inom Stockholmsregionen. Under de senaste åren har
samarbetet inriktats mot gemensam processutveckling och effektiviseringar. Från
2007 har införandet av den Nationella eHälso strategin för vård och omsorg i regionen
prioriterats.
Under avtalsperioden 2009-2011 har följande aktiviteter genomförts inom IT-forum
 Erfarenhetsutbyte och kommunikation
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Förbättrad information på IT-forums hemsida inkl
presentationsmaterial.
Semaninarier för IT-beslutsfattare, verksamhetschefer och
verksamheter.



eHälso arbete
o Samverkan med Vårdguiden för att skapa en Regional Webbplats där
invånaren ska hitta information och tjänster till vården
o Processkartläggning inklusive informationsinnehåll för den äldres väg
genom vården och psykiatri i gränslandet kommun och landsting.
o Utveckling av samverkan kring system för samordnad vårdplanering
(WebCare)
o Information om Nationellt fackspråk och Nationell Patientöversikt



Infrastruktur och Informationssäkerhet
o 16 principer för samverkan har antagits av samtliga kommuner i länet
o Samverkan med SLL kring rutiner och kostnader för gemensam
katalog (SLL:s Ek) och SITHS kort
o Genomförande av tre SKL finansierade projekt
 Roller och behörigheter inom skol och barnhälsovård
 Federativa lösningar för identitets och behörighetshantering
 Informationsutbyte via internet



eArkiv samverkan har etablerats.

Fortsatt uppdrag till IT-forum
Förslaget är att IT-forum den kommande avtalsperioden vidgar sitt uppdrag i enlighet
med Strategi för eSamhället som antagits av SKL. Det innebär att det regionala
åtagandet för realisering av eSamhället samordnas av IT-forum. IT-forum föreslås
prioritera de centrala områdena i SKL:s Strategi för eSamhället.
Inför varje verksamhetsår kommer styrgruppen att ta fram förslag till
verksamhetsplan med tydliga mål som ska följas upp och utvärderas.
Verksamhetsplanen ska godkännas av respektive organisation som ingår i samarbetet
(KSLs styrelse, Gotland och Stockholms läns landsting).

SKLs strategi för eSamhället
SKL har tagit fram en strategi som ska stödja utvecklingen av e-förvaltning inom
kommunal sektor. För de flesta kommuner, landsting och regioner innebär
utvecklingen av e- förvaltning en stor utmaning. Strategin är tydlig med att samverkan
är nödvändig för att detta ska bli framgångsrikt.
SKLs strategi för eSamhället har tre övergripande målsättningar
 Enklare vardag för privatpersoner och företag
 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Utifrån dessa målsättningar finns fyra insatsområden




Ledning och styrning
Informationsstruktur och begrepp
Informationssäkerhet och infrastruktur
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Lagar och regelverk

I SKLs strategi betonas betydelsen av det regionala samarbetet.

”Varje kommun, landsting och region har ett stort ansvar för att genomföra och stödja
utvecklingen på hemmaplan samt bidra till regionalt och nationellt arbete. Det är stora
skillnader mellan hur långt olika kommuner, landsting och regioner har kommit i
utvecklingen. De som går före har en mycket viktig roll i att driva på och dela med sig
av sina erfarenheter.
Den regionala nivåns stärkta roll i utvecklingsfrågor påverkar hur framtidens frågor
rörande e-förvaltning och IT kommer att hanteras. Många samhälleliga tjänster
spänner över flera kommuner, landsting och regioner t.ex. sjukvård, val av skola eller
tillsyn och uppföljning av företag som har verksamhet på flera olika håll. Det regionala
perspektivet är därför viktigt för att samordna processer och arbetssätt samt vid
utveckling av e-tjänster. E-förvaltning och IT-infrastruktur bör kunna få en regional
profil som med nationell förankring också möjliggör samverkan över regiongränserna.
Olika samverkansformer regionalt kan fungera som en motor och resurs- och
kompetenscentrum för det lokala arbetet, såsom har skett inom eHälsa. Eftersom den
regionala nivån ofta är språngbrädan mot EU finns här också en naturlig plattform för
att t.ex. gå samman och söka utvecklingsmedel till gemensamma e-förvaltningsprojekt. Det är emellertid inte bara det geografiska läget som utgör grund för
samverkan. Det finns behov av samverkan i nätverk som oavsett geografiskt läge
bygger på gemensamma behov och utmaningar.
Kommuner, landsting och regioner behöver integrera frågor rörande e-förvaltning i
den strategiska verksamhetsplaneringen som samlat diskuteras på högsta politiska
nivå. Prioriteringar behöver ständigt göras och det kräver ett starkt ledarskap med
fokus på privatpersoners och företags behov samt god förankring i medarbetares och
verksamheters krav. Välutvecklade lednings- och styrningsmodeller, liksom
nyttoberäkningar, är viktiga stöd i arbetet”

Samverkan kommuner och SLL inom IT-forum
En effektiv och säker vård och omsorg förutsätter en fungerande informationsförsörjning vilket ställer stora krav på säkerhet och respekt för den personliga
integriteten. Inom eHälso området har IT-forum som utgångspunkt att arbeta utifrån
ett invånarperspektiv och en samlad ingång till Vård och Omsorg. Den enskildes
tillgång till och delaktighet i vården samt informationstillgången för vårdgivare är
prioriterat.

Finansiering
IT-forum föreslås även fortsättningsvis finansieras med avgifter från medlemmar. När
det finns möjlighet till statliga stimulansbidrag ska sådana sökas.
Avgifterna föreslås vara oförändrade och är beräknade på en fast del och en rörlig del
som påverkas av invånarantalet i kommunerna, se bilaga 2.
KSL bidrar med 400 tkr/år. Även Stockholms stad, SLL och Gotland betalar ett fast
belopp.
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Organisation
Förslaget är att verksamheten även fortsättningsvis ska ledas av en styrgrupp.
Uppdraget att ingå i styrgruppen är personligt och begränsat till avtalstiden.
Medlemmar utses av respektive organisation och KSL:s styrelse utser kommunernas
representanter.
De projekt IT-forum driver ska organiseras med projektstyrgrupp för respektive
projekt. IT-forums styrgrupp utser representanterna till Projektstyrgrupperna.
Styrgrupper ska tillsättas med en geografisk spridning.
IT-forums kansli bemannas med en heltidschef vid behov rekryteras ytterligare
personer eller konsulter.
IT-forums uppdrag och projekt bemannas utifrån det kompetens behov som finns för
att fullfölja uppdraget. Medlemmarna i IT-forum har ett gemensamt ansvar för att
avsätta resurser genom att bemanna gemensamma projekt.

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till avtal IT-forum
Bilaga 2. Avgift per kommun

Bilaga 3. Rekommendationsskrivelse

BILAGA 1

Mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad genom ……………………………..,
Region Gotland, Kommunförbundet i Stockholmsläns samt kommunerna i Stockholms län
enligt bilaga 1 genom Kommunförbundet i Stockholms län , nedan kallade avtalsparterna,
ingås idag följande

Avtal
1 § Parterna har bildat ett gemensamt forum för IT frågor i Stockholms län. Forumets namn är
IT-forum Stockholms län. IT–forums administrativa hemvist är Kommunförbundet i
Stockholms län, KSL. Juridiskt och ekonomiskt är IT forum en sluten resultatenhet inom
KSL.
2 § Avtalet gäller från och med 1 januari 2012 och till och med 31 december 2014, dvs i tre
(3) år, eller tills dess annan form av denna verksamhet etablerats. Parterna är ense om att
arbete inom IT-forum Stockholms län bygger på ett långsiktigt engagemang och
avtalsperiodens längd är relaterad till verksamhetens förutsättningar att åstadkomma för
parterna mervärden och verklig nytta,. Innan avtalsperiodens slut eller om verksamheten
överförs till annan juridisk person skall avtalsparterna utvärdera arbetet.
3 § Mål och syfte med IT-forum Stockholms län.
IT-forum Stockholms län är ett regionalt samverkansorgan. Syftet är att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer, och företag inom Stockholmsregionen.
IT-forums huvudsakliga inriktning är att samverka kring SKL:s strategi för eSamhället med
prioriterade områden
 eHälsa
 IT i skolan
 Samhällsbyggnad
4 § Verksamheten för IT-forum Stockholms län skall samverka med KSL:s verksamhet där så
är möjligt.
5 § KSL svarar för samtliga indirekta administrativa kostnader.
6 § Verksamheten ska ledas av en styrgrupp. Uppdraget att ingå i styrgruppen är personligt
och begränsat till avtalstiden. Medlemmar utses av respektive organisation och KSL:s styrelse
utser kommunernas representanter. Styrgruppen utser inom sig ordförande. Styrgruppen
upprättar varje år en verksamhetsplan.
De projekt IT forum driver ska organiseras med en projektstyrgrupp för respektive projekt.
Den person som ingår i projektstyrgruppen ansvarar för att information sprids inom sin
organisation eller sitt område
7 § Kostnaderna för IT-forum Stockholms län ska täckas av:

BILAGA 1




Stockholms stad, Landstinget i Stockholms län och KSL med 400 000 kronor vardera
per budgetår med början 2012.
Region Gotland med 70 000 kronor per budgetår.
Kommunerna i Stockholms län med en medlemsavgift beräknad på en fast del på
30 000 kronor och en rörlig del baserad på invånarantal per budgetår.

8 § De medlemsavgifter som anges i 7 § faktureras parterna av KSL i maj månad respektive
budgetår.
9 § Eventuellt årligt över eller underskott i verksamheten skall årligen fördelas mellan
parterna i proportion till årlig avgift. Mellanskillnaden regleras i den årliga fakturan för
nästkommande år. Efter beslut i ägargruppen kan eventuellt överskott utöka budgetramen för
nästkommande år i stället för att återbetalas.
10 § Avtal som träffas för IT-forum Stockholms län skall tecknas i Kommunförbundets
Slockholms läns firma.
11 § KSL kan inte för IT-forums räkning ingå i bidragsprojekt där moms ej kan rekvireras
som kostnad.
12 § Detta avtal, som är civilrättsligt av sin natur, har upprättats i …. Exemplar varav parterna
tagit varsitt.

BILAGA 2
2011-05-25

Avgifter för respektive kommun för IT-forum
Avgiften till IT-forum baseras på dels en fast del per kommun samt en rörlig del per
invånare, se nedan.
Fast del = 30 000 kr/kommun
Rörlig del = 48 öre/invånare

Kommun

Befolkningsmängd
2010

Årlig avgift för IT-forum
(inkl fast del om 30 tkr)

Botkyrka

82 358

69 700

Danderyd

31 317

45 100

Ekerö

25 343

42 200

Haninge

76 919

67 000

Järfälla

66 130

61 800

Lidingö

43 943

51 200

Nacka

89 911

73 300

Norrtälje

56 076

57 000

Nykvarn

9 305

34 500

Nynäshamn

26 033

42 500

Salem

15 422

37 400

Sigtuna

39 701

49 100

Sollentuna

64 424

61 000

Solna

67 957

62 700

Sundbyberg

38 460

48 500

Södertälje

86 069

71 400

Tyresö

42 882

50 700

Täby

63 739

60 700

Upplands Bro

39 108

48 800

Upplands Väsby

23 600

41 400

Vallentuna

29 969

44 400

Vaxholm

10967

35 300

Värmdö

38 195

48 400

Österåker

39 501

49 000

BILAGA 3
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För kännedom:
Kommundirektörer
IT-forums styrgrupp

Kommunstyrelsen

Regionalt samarbete inom IT-forum –
rekommendation att teckna nytt
samarbetsavtal för perioden 2012-2014
IT-forum består av Stockholms läns landsting (SLL), Gotlands kommun och
kommunerna i Stockholms län. Samarbetet har pågått sedan 1996. IT-forum styrs av
en styrgrupp som består av representanter från ovan nämnda organisationer. ITforum finansieras genom medlemsavgifter och under 2008-2011 har dessutom statliga
stimulansbidrag beviljats för regionalt arbete med den Nationella eHälso-strategin.
Samarbetet regleras i perioder om tre år och ett nytt samarbetsavtal ska upprättas för
perioden 2012-2014. KSL är värdorganisation för IT-forum.

Bakgrund
Syftet med IT-forum var initialt teknik och infrastruktur, för att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer och företag inom Stockholmsregionen. Under de senaste åren har
samarbetet inriktats mot gemensam processutveckling och effektiviseringar. Från
2007 har införandet av den Nationella eHälso strategin för vård och omsorg i regionen
prioriterats.
Under avtalsperioden 2009-2011 har följande aktiviteter genomförts inom IT-forum:


Erfarenhetsutbyte och kommunikation
o Förbättrad information på IT-forums hemsida inkl
presentationsmaterial.
o Semaninarier för IT-beslutsfattare, verksamhetschefer och
verksamheter.

Bilagor
1.

Samarbetsavtal 2012-2014

2. Avgift per kommun
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eHälso arbete
o Samverkan med Vårdguiden för att skapa en Regional Webbplats där
invånaren ska hitta information och tjänster till vården
o Processkartläggning inklusive informationsinnehåll för den äldres väg
genom vården och psykiatri i gränslandet kommun och landsting.
o Utveckling av samverkan kring system för samordnad vårdplanering
(WebCare)
o Information om Nationellt fackspråk och Nationell Patientöversikt



Infrastruktur och Informationssäkerhet
o 16 principer för samverkan har antagits av samtliga kommuner i länet
o Samverkan med SLL kring rutiner och kostnader för gemensam
katalog (SLL:s Ek) och SITHS kort
o Genomförande av tre SKL finansierade projekt
 Roller och behörigheter inom skol och barnhälsovård
 Federativa lösningar för identitets och behörighetshantering
 Informationsutbyte via internet



eArkiv samverkan har etablerats.

Fortsatt uppdrag till IT-forum
Förslaget är att IT-forum den kommande avtalsperioden vidgar sitt uppdrag i enlighet
med Strategi för eSamhället som antagits av SKL. Det innebär att det regionala
åtagandet för realisering av eSamhället samordnas av IT-forum. IT-forum föreslås
prioritera de centrala områdena i SKL:s Strategi för eSamhället.
Inför varje verksamhetsår kommer styrgruppen att ta fram förslag till
verksamhetsplan med tydliga mål som ska följas upp och utvärderas.
Verksamhetsplanen ska godkännas av respektive organisation som ingår i samarbetet
(KSLs styrelse, Gotland och Stockholms läns landsting).

SKLs strategi för eSamhället
SKL har tagit fram en strategi som ska stödja utvecklingen av e-förvaltning inom
kommunal sektor. För de flesta kommuner, landsting och regioner innebär
utvecklingen av e- förvaltning en stor utmaning. Strategin är tydlig med att samverkan
är nödvändig för att detta ska bli framgångsrikt.
SKLs strategi för eSamhället har tre övergripande målsättningar
 Enklare vardag för privatpersoner och företag
 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Utifrån dessa målsättningar finns fyra insatsområden





Ledning och styrning
Informationsstruktur och begrepp
Informationssäkerhet och infrastruktur
Lagar och regelverk
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I SKLs strategi betonas betydelsen av det regionala samarbetet.
”Varje kommun, landsting och region har ett stort ansvar för att genomföra och stödja
utvecklingen på hemmaplan samt bidra till regionalt och nationellt arbete. Det är stora
skillnader mellan hur långt olika kommuner, landsting och regioner har kommit i
utvecklingen. De som går före har en mycket viktig roll i att driva på och dela med sig
av sina erfarenheter.
Den regionala nivåns stärkta roll i utvecklingsfrågor påverkar hur framtidens frågor
rörande e-förvaltning och IT kommer att hanteras. Många samhälleliga tjänster
spänner över flera kommuner, landsting och regioner t.ex. sjukvård, val av skola eller
tillsyn och uppföljning av företag som har verksamhet på flera olika håll. Det regionala
perspektivet är därför viktigt för att samordna processer och arbetssätt samt vid
utveckling av e-tjänster. E-förvaltning och IT-infrastruktur bör kunna få en regional
profil som med nationell förankring också möjliggör samverkan över regiongränserna.
Olika samverkansformer regionalt kan fungera som en motor och resurs- och
kompetenscentrum för det lokala arbetet, såsom har skett inom eHälsa. Eftersom den
regionala nivån ofta är språngbrädan mot EU finns här också en naturlig plattform för
att t.ex. gå samman och söka utvecklingsmedel till gemensamma e-förvaltningsprojekt. Det är emellertid inte bara det geografiska läget som utgör grund för
samverkan. Det finns behov av samverkan i nätverk som oavsett geografiskt läge
bygger på gemensamma behov och utmaningar.
Kommuner, landsting och regioner behöver integrera frågor rörande e-förvaltning i
den strategiska verksamhetsplaneringen som samlat diskuteras på högsta politiska
nivå. Prioriteringar behöver ständigt göras och det kräver ett starkt ledarskap med
fokus på privatpersoners och företags behov samt god förankring i medarbetares och
verksamheters krav. Välutvecklade lednings- och styrningsmodeller, liksom
nyttoberäkningar, är viktiga stöd i arbetet”

Samverkan kommuner och SLL inom IT-forum
En effektiv och säker vård och omsorg förutsätter en fungerande informationsförsörjning vilket ställer stora krav på säkerhet och respekt för den personliga
integriteten. Inom eHälso området har IT-forum som utgångspunkt att arbeta utifrån
ett invånarperspektiv och en samlad ingång till Vård och Omsorg. Den enskildes
tillgång till och delaktighet i vården samt informationstillgången för vårdgivare är
prioriterat.

Förslag till avtal och avgifter
Samarbetet regleras i perioder om tre år och ett nytt samarbetsavtal ska upprättas för
perioden 2012-2014. Förslag till avtal, se bilaga 1.
IT forum föreslås även fortsättningsvis finansieras med avgifter från medlemmar. När
det finns möjlighet till statliga stimulansbidrag ska sådana sökas.
Avgifterna föreslås vara oförändrade och är beräknade på en fast del och en rörlig del
som påverkas av invånarantalet i kommunerna. KSL, Stockholmsstad, SLL och
Gotland betalar ett fast belopp. Avgift per kommun, se bilaga 2.

Rekommendation
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2011
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att rekommendera länets kommuner att teckna avtal avseende deltagande i IT-forum
under den kommande treårsperioden med angiven inriktning och med angiven
ekonomisk insats.

Har ni frågor kontakta Karin Bengtsson, karin.bengtsson@ksl.se, tel 08 – 615 94 11

Med vänlig hälsning
KOMMUNFÖRBUNDET OCH IT-FORUM STOCKHOLMS LÄN

Erik Langby
ordförande

Joachim Danielssson
ordförande IT-forum

