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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Deltagande: 
Per-Olof Hermansson 
Joakim Svärdström, 
Johan Kjernald, ersättare för Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Håkan Sundberg 
Lisbeth Nilsson 
Peter Lönn  
Karl Fors 

 
Frånvarande: 
Magnus Nilsson 
Kjell Karlsson 
Anneli Snobl  
 

 

ANTECKNINGAR SSVIT 
Tid: Torsdagen den 28 september kl. 09.15-12.00 

Plats: GR konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Lokal: Sjuan. 

 

1. Mötets öppnande  
Håkan Sundberg och Peter Lönn hälsas välkomna som nya deltagare i gruppen. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor läggs till.  

 
3. Föregående anteckningar 

Läggs till handlingarna. 
 
 

4. Tankar efter workshop SSVIT 2018 (bilaga) 
Karl Fors inleder och beskriver det utkast på inriktningsdokument som bifogats handlingarna, 
som ett diskussionsunderlag för dagen. Underlaget beskriver god ekonomi, samt 
förändringsförslag såsom en projektportfölj samt förändrad bemanning och beredningsstruktur. 
Målet är att landa i SSVITs roll och funktion, för att bland annat kunna ta fram ett förslag till 
Handlingsplan 2018 samt arbetet därefter. 
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Noteringar från diskussionen 

• I Skaraborg arbetar en eSamordnare väldigt nära kommunerna, vilket är mycket 
uppskattat! Den eSamordnare som avsätter tid i regionala uppdrag deltar i Skaraborgs 
välfärdsgrupp, vilket också är uppskattat och viktigt  

• Vi är i en resa. Vi behöver vara på tå och anpassa oss. eSamordnaren har genom den 
delregionala satsningen fått en tydligare roll. En resurs som föra dialog, göra verkstad, 
kommunanpassa VGRs erbjudande 

• I diskussionen kring hur beredningen till SSVIT ska se ut, så är det viktigt med legitimitet 
och en direkt koppling till kommunerna. Det hindrar inte att kompetenser kompletterar 
samt att expertgrupper etableras vid behov.   

• Göteborgs stad kommer förändra sin styrning av digitaliseringsfrågorna internt, med det 
kommer representationen i bland annat SSVIT ses över. Det är viktigt att Göteborgs stad 
har en särskild plats i beredningsstrukturen, utöver kommunalförbunden 

• Workshopen lyfte fram att det är viktigt med mod/tempo. Vi kan inte bromsa 
digitaliseringsfrågorna. Det blir ett högt tempo vad vi än vill i frågan. För att kunna hålla ett 
högt tempo bör VästKom stå för strukturen. Strategisk planering på VästKom/SSVIT, där 
detaljfrågor och innovation placeras på förbunden. Viktigt att VästKom är länken mot det 
nationella. VästKom behöver stå för länken mellan det lokala till det nationella 

• Det är svårt att takta i frågorna när vi samverkar. Det är enklare att få ”verkstad”, med färre 
samverkande parter än 49. VästKom behövs för att sprida och få högre delaktighet.  

• Vid projekt på VästKom är det viktigt med dialog med förbunden och kommunerna så att 
det inte blir ett avskärmat uppdrag  

• Vi måste fokusera på 49 perspektivet, huvudsakligen med VGR. Vi bör också fråga oss om 
vi ska ha en roll om det inte berör hälso- och sjukvård och samarbetet med VGR 

• VGR funkar dåligt i relationen med kommunerna. Vi måste finnas till hands för att påverka 
och beskriva det som VGR försöker föra fram. Ex inom informationssäkerhet 

• Klart större fokus bör ligga på relationen med VGR jämte att agera pådrivare och 
kommunikationskanal för det som någon gjort bra  

• Det är lätt att lockas till att allt kan göras till ett 49-perspektiv, men det kan också ett 290-
perspektiv. Vi får inte rätt tempo om vi tar för stor omfattning från start 

• Viktigt att få en jämbördig resursfördelning av eSamordnare. Fyrbodal har annat upplägg 
som påverkar och riskerar ojämn fördelning. 

 
Sammanfattning 
SSVIT har till stor del en samsyn med det diskussionsunderlag som bilades kallelsen. En 
inriktning för 2019, då delregional satsning avslutas. Inriktningen bygger på den etablerade 
strukturen och dess roller men har förutsättningar för ökad delaktighet för 
samverkansorganisationen i kommunala projekt, i huvudsak med bäring på samverkan med 
VGR. Det finns utmaningar i den flexibilitet som den delregionala satsningen innebär då 
förväntan är att en eSamordnare kan användas för regional handlingsplan. Vid 
personalförändringar och upplägg likt Fyrbodal blir dessa förväntningar svåra att uppfylla. 
VästKom behöver ta ansvar för att en jämn fördelning uppnås. 
 
Beslut 
SSVIT uppdrar till ALVG och eSamordnarna att upprätta ett förslag till Handlingsplan för 2018. 
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5. eHälsa – ur ett VG-perspektiv (bilaga) 
Freddy Ehrenholm föredrar Socialstyrelsens rapport 2017 ur ett VG-perspektiv. 
Det är fjärde året som undersökningen görs. Rapporten beskriver att vi i länet, inom vissa delar, 
har god användning av säker roll och behörighet (säkra kort) samt digitala trygghetslarm 
(Göteborgsområdet undantaget). I övrigt visar rapporten att användningen är låg, nästan 
obefintlig, vad gäller: eTjänster, mobilt arbetssätt och strukturerad dokumentation. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Det är inte tekniken som är problemet. Det är det offentligas utmaningar med 

förändringsledning 
- Vad gäller mobilitet är sekretess och juridik hanterat 
- Det finns de som har utmaningar i handhavandet av digital teknik, dessutom berör det 

personal som har svårigheter i svenska språket 
- Det ges även exempel på de kommuner som inte upplevt problem med handhavandet 
- Det är en resurs och prioriteringsfråga 
 
Beslut 
Informationen noteras. 

 
 
6. TD – Tillgänglighetsdatabasen (bilaga) 

VGR har ställt frågan om kommunerna vill utveckla samarbetet för att förbättra den 
information som finns på http://www.t-d.se. Idag hanteras detta på olika sätt av kommunerna. 
Med egen personal, med arbetsmarknadsåtgärd eller med köp av tjänst från VGR. VGR önskar 
få bättre kunskap om kommunernas behov, innan konkretisering av erbjudande av tjänster 
eller ökat samarbete. Bedömning behöver göras om/hur frågan ska ställas till VGK ang 
intresse, betalningsvilja, osv. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Rapporten ger inte tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i frågan 
- Vad ska vi göra i detta? Huvudfrågan hör inte hemma i denna konstellation. En 

fastighetsfråga.  
 

Beslut 
Kommunalförbunden ställer frågan vidare till kommunerna. Frågan är inte primärt en fråga för 
SSVIT. Karl Fors tar fram underlag till kommunalförbunden.  

 
7. Informationssäkerhetsprogram 2020 (bilaga) 

Karl Fors informerar om det erbjudande till deltagande i informationssäkerhetsprogram 2020 
som VGR erbjudit kommunerna. Erbjudande finns om bland annat deltagande på utbildning 
samt stöd av konsulttjänster. För att få nyttja de konsulttjänster som upphandlas krävs att 
kommunen skriver på den fullmakt för upphandlingen som förmedlats med erbjudandet.  
 
Noteringar från diskussionen 

http://www.vastkom.se/
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- Inga befintliga nationella upphandlingar i området har identifierats. Därav erbjuds det från 
VGR 

- Ger ett deltagande i upphandlingen en inlåsning för kommunen, vad finns det för 
åtagande/begränsning? 

 
Beslut 
Karl Fors får i uppdrag att utreda om ett deltagande i VGRs upphandling innebär någon form av 
begräsning/inlåsning för kommunerna 
 
 

8. Status kring konferenser och utbildningar 
8.1. GDPR-dagen: ca 200 deltagare 
8.2. Dialogdag SKL: ca 90 deltagare 
8.3. eTjänster: ca 40 deltagare 
8.4. Utbildningspaket Digitalisering, från GR-utbildning: Under framtagande. Kommer 

erbjudas hela länet. 
8.5. Offentliga rummet 2018 

Hålls 23-25 maj i Göteborg. VästKom, VGR och Göteborg är arrangör tillsammans med 
SKL, regeringskansliet och Vinnova. Förhoppningen är att konferensen blir en mötesplats 
för fler än de som vanligtvis skulle besöka konferensen och att VGK kan visa upp saker vi är 
särskilt bra på! 
 
Beslut 
Karl Fors får i uppdrag att ta fram ett underlag på vad som förväntas av respektive part 
inför genomförandet av konferensen. 
 
 

9. Informationspunkter 
9.1. Kommunikationstorget – införande pågår 
9.2. Drift- utförarorganisation för välfärdsteknik - remiss pågår 

 
 

10. Nationellt 
10.1. Tjänsteköp VästKom 10% 

Karl Fors tjänsteköps fortsatt till 10% för nationella åtagande inom SKL. 
 

10.2. Status Inera 
Knappt 200 kommuner har köpt aktier i Inera. Uppfattningen är att resterande är på väg 
att göra det. Inera har tagit beslut på att bjuda in kommunerna i deras programråd. SKL 
har fått till sig ärendet för vidare hantering. Göteborgs stad får en plats och Västra 
Götalands övriga kommuner har fått en plats. Viktigt att koppla den som utses i 
programrådet till SSVIT och vår samverkansstruktur. 
https://skl.se/kommunersomardelagareiinera.12402.html  
 
 

11. Inför SITIV 
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Agenda ännu ej utskickad. Uppfattningen är att kommande möte fokuserar på diskussion inför 
nästkommande möte då beslut om bland annat budget ska tas. 
Bland annat förbereds för nästa steg av säker inloggning, EFOS tar över efter SITHS. 
Inom FVM tas en överenskommelse fram. Finns fortsatt behov av kommunal medverkan. Önskan 
är att få till ytterligare resurser. 
Viktigt att särskilja hur mycket resurser som läggs på att upphandla ”deras” kärnssystem och hur 
mycket vi behöver möta upp med, för att möta hela FVM och behovet av informationsdelning i 
stort. 
 
 
12. Övriga frågor 
- 
 
13. Frågor till kommande möte 
- 
Mötet avslutas 
 
Antecknat av  
Karl Fors  
Länssamordnare VästKom 
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