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Minnesanteckningar ALVG 
2017-09-12. kl. 09.30-15.30  
Lokal: Konferenslokal ”sjuan”, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Lunch i Loungen.  

Närvarande: Karl Fors VästKom, Johannes Adolfsson Boråsregionen, Göran Persson 
Göteborgsregionen, Christian Bonfré Boråsregionen, Ingemar Ros Skaraborg, Peter Jonsson 
Skaraborg, Maria Nilsson Skaraborg, Johan Kjernald Göteborgsregion och Freddy Ehrenholm 
Göteborgsregion 

 
1. Mötets öppnande  

Välkommande av nya deltagare 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
 

3. Genomgång av SSVIT/SITIV – workshop SSVIT 2018 
Karl ger en bakgrund till det arbete som gjorts. SSVIT vill satsa mer på Digitaliseringsfrågan. De 
ekonomiska förutsättningarna finns på VästKom för att göra en rejäl satsning. Den 
delregionala satsningen har ett år kvar. Samarbetet med VGR har utvecklats vilket kan leda till 
ökade kostnader. Sammantaget behöver vi göra en Handlingsplan för 2018 baserat på tid från 
eSamordnare samt egen finansiering från 6-kronan.  
Till de projekt som drivs på VästKom nivå resurssätter man med fördel via tjänsteköp från 
kommunerna i VG. 
 

4. eHälsa – ur ett VG-perspektiv (Freddy) 
Freddy går igenom Socialstyrelsens rapport kring E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
2017. 
 
Dialog 
Resultatet som beskrivs är verkligen dåligt, men är det verkligen rätt frågor som ställs?  
Mellerud kommer införa en robot som hanterar försörjningsstöd. Istället för att integrera 
system så har man en robot som hämtar och loggar in i de olika systemen. Likabehandlingen 
blir total. Roboten kan också användas i andra administrativa åtgärder. Produkten heter 
Valcon. Uddevalla inför det samma men med en annan produkt. 
 

5. Status eTjänster (Maria & Johan) 
5.1. Informationsdag 2017-09-26 

Johan informerar om Informationsdagen kring e-tjänsteplattform. 
 

5.2. Status/Pågående aktiviteter Boråsregionen, Skaraborg och GR 
Johan och Maria berättar om initiativ som är på g i respektive kommunalförbund. I GR ser 
man över förutsättningar för att ha en och samma plattform i de kommuner som är 
intresserade.  
I Skaraborg genomför en konsult en förstudie som ska se över förutsättningarna för att ha 
en gemensam funktion kring e-tjänsteplattform i Skaraborg. Förstudien är beställd av KC-
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gruppen i Skaraborg. Resultatet presenteras för KC-gruppen i november. Utifrån resultatet 
fattas vidare beslut. 
 

6. Kommunikationstorget (Karl Fors)  
http://vastkom.se/kommunikationstorget.4.492990951464200d71459c9f.html    
Karl går igenom status för kommunernas uppgradering till Kommunikationstorget 2.0. 
Lägesbild finns på vastkom.se. De kommuner som är röda (Utgångsläge) behöver inom 
snarframtid bli gula (Beställning klart mot IP-only). 
 
Informationssäkerhetsområdet (Digitaliseringsrådets representanter) 
6.1. Efter GDPRdagen 2017-08-30 

185 deltagare. Karl redogör för enkätsvaren från deltagarna på hur de upplevde dagen. Det 
som var tråkigt är att flera personer vart dåliga i magen någon eller några dagar efter 
konferensen.  

6.2. Informationssäkerhetsprogrammet 2020 
Karl går igenom Digitaliseringsrådets föreslagna Infosäkprogram och dess krav och 
förutsättningar.  
 
Dialog 
Spelplanen är viktig för kommunerna d v s vilka krav som ställs på kommunen för att delta 
i programmet. Om en kommun inte kommer upp i 190 000 kr men ändå gör hela jobbet 
med ett införande. Får de då inte ta del av infosäkprogrammet? Kommunerna är skeptiska 
till att man kommer komma upp i en så stor summa som 190 000 kr.  
Kan man få procentuell andel av det man lagt ned om man inte kommer upp i 190 000 kr? 
Personaltid kan inte räknas in som kostnad. Vissa tycker att det inte är bra. Man vill kunna 
räkna med tid för PL i kommunen som en kostnad i 190 000 kr. Det är bra för att man 
behålla kunskapen i kommunen/organisationen. Det ska vara tydliga spelregler för att man 
som kommun ska söka medel. Dvs vad får räknas som medfinansiering från kommunerna 
(ingår även hotell och resa om man går i utbildningen t ex), kan man bara gå utbildningen 
och inte ta hem några pengar? 
 
ALVG önskar att kommunerna får ta del av insatser likt ett smörgåsbord, där eget behov 
styr valet. 

 
 

7. Konferenser och utbildningar 
7.1. 20 september – Dialogdag SKL  

Karl informerar om genomförd aktivietet: 
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/aktiviteter/konferensdokumentation/dokume
ntation/2017-06-19-dokumentation-tillsammans-for-en-smartare-valfard---regional-
konferens.html  

 
7.2. Utbildningspaket GR-utbildning  

GR funderar på att ta fram ett Utbildningskoncept kring digitalisering. De vill gärna ha 
input på vad man ska ha för teman. Mejla Johan om man har idéer.  
Mötet förslår följande områden: Leda digitalt och Digitalt utanförskap. 
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7.3. Offentliga rummet 23 – 25 maj 2018 

Karl går igenom förutsättningarna. En önskan om att vi kan få med fler ledare under 
#offrum18.  Har du input på bra föreläsare till #offrum18? Kontakta Karl som ingår i 
projektgruppen inför #offrum18. 
 

8. Nationellt 
8.1. ADU – Arkitektur digital utveckling 

Peter Mannerhagen 40%. Bemanning Referensgrupp/avstämningsgrupp bemannas. Säkra 
meddelanden startas upp, ansvarig är Malin Domeij SKL. Malin är även ansvarig för den 
nationella arkitekturgruppen 
 

8.2. Tjänsteköp VästKom 10% 
Karl Fors tjänsteköps på 10% av SKL för att hålla i regionala nätverket för digitalisering. 

 
8.3. SKLs Handlingsplan för gemensamma förutsättningar 

Finns en hel del som ska göras i denna plan. Finns en lista på vad som ska göras. Det som 
ska göras ligger på olika utförare så som staten, SKL, kommunerna, regionerna o s v. Karl 
har framfört till SKL att vi i VGK gärna är med och prioriterar bara vi får underlag.  

 
8.4. Status Inera 

Antal kommuner och tänkt organisation. 
https://skl.se/kommunersomardelagareiinera.12402.html  
 

8.5. Återkoppling på jämförbarhet i självskattningsverktyg 
Karl har, enligt synpunkt från ALVG, påpekat för SKL att självskattningsverktyg inte går att 
jämföra med varandra. SKL är medvetna om det men de kommer inte göra något åt det. 
Nästa steg kan komma innehålla denna funktion.  

 
9. Framtidens vårdinformationsmiljö (Johan & Freddy) 

Johan och Freddy är med i teknikdelen av FVM-upphandlingen. Vissa frågeställningar kan inte 
Johan och Freddy ta ställning till. De kan behöva hjälp från kommunerna för att hitta bästa 
möjliga svar på dessa.  
 

10. GITS 
10.1. SAMSA – Överenskommelse ersätter SVPL – samordnad vård och omsorgsplanering 

Nytt lagkrav vilket innebär att man ska avtala om hur utskrivning från slutenvård ska ske. 
SAMSA ska användas som underlag för detta. GITS arbetar med detta just nu.  

10.2. EFOS – e-Identitet i offentlig sektor, status kortutgivningskontor - Tillfällig paus.  
10.3. TD – Tillgänglighetsdatabasen 

Vill kommunerna köpa tjänster via VGR kopplat till TD? Gits tittar just nu på kraven kring 
detta. 

 
11. Status remiss Drift för välfärdsteknik  

Remissen är ute i kommunerna. Synpunkter kan lämnas till mitten av oktober. 
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12. Övriga frågor 
12.1. Tips på konferens Infrastruktur med möjligheter Inera, webbsänds. 
12.2. Enkät Dela Digitalt, lutar åt att VGK-enkäten inte kommer få plats i Dela Digitalt. Läge att 

ta hem fråga till VGK igen. 
12.3. Gbg universitet har studenter som vill göra projektarbeten. Är vi intresserade? Västkom 

kikar på om vi hittar några case. Västkom tar tacksamt emot förslag på områden. 
12.4. Utbildning på g i ESVs Nyttorealiseringsutbilding 20-21 november. Arrangeras av GR. 
12.5. Ingen flytt av datum i november. 

  
13. Punkter till nästkommande möte 

 
15.30 

14. Avslut 
 
 
Antecknat av  
Maria Nilsson 
eSamordnare Skaraborg 
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