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Mötesanteckningar ALVG 
2017-02-21. kl. 09.30-15.30  
Lokal: Konferenslokal ”tvåan”, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. 
 
Närvarande: Karl Fors, VästKom, Göran Persson, Mölndal, Christian Bonfré, Svenljunga, Peter 
Jonsson, Hjo, Maria Nilsson, Skaraborg, Göran Engblom, Tjörn, Ingmar Ros, Götene, Siv 
Torstensson, Fyrbodal, Torbjörn Svedung, Mellerud, Johan Kjernald, GR, Anders Siljeholm, SML-
IT, Johannes Adolfsson, Borås, Eva Hansson, Göteborg 

 
1. Mötets öppnande  

 
2. Godkännande av dagens agenda  

2.1. Övriga frågor 
Agendan godkändes. Till övriga frågor lades: EFOS, mina meddelande,  
 

3. Info: Föregående mötesanteckningar 
Karl Fors gick igenom föregående mötesanteckningar från SSVIT och SITIV. Anteckningar finns 
via VästKoms hemsida. 
 
Noteringar från diskussion: 
I Skaraborg görs ett arbete med federerade kommunkataloger, det gör att alla 
kommunanställda i Skaraborg har möjligheten att se ledig/upptagen tid när ex möten ska 
bokas via kalender/distansmöte med kollegor i grannkommunen. Det vore intressant att växla 
upp projektet till länet, inklusive VGR.  
 
Beslut 
Skaraborg återkommer i frågan kring federerade kommunkataloger, när erfarenheter dragits 
från projektet.  
 

4. Beslut: Måluppfyllelse 2016 (http://vastkom.se/4.1f14fcc5157743b352214aee.html)  
Karl Fors går igenom måluppfyllelse för 2016 
 
Noteringar från diskussionen 
- En framtida intäktsfinansierng av utbildningar ses i huvudsak som negativt.  
- Regiongemensamt arkiv har utgått och ingår numera i regionens digitala agenda.  
- Västfolket (kommuninvånarregister) kan komma att ersättas med något annat, 

förmodligen blir det en lösning motsvarande nationell KIR. Bland annat saknas 
”samordningsnummer” i nuvarande tekniskt föråldrade lösning. 

 
Beslut 
ALVG godkände måluppfyllelse för 2016.  
 

5. Beslut: Handlingsplan 2017 (bilaga) 
Karl Fors föredrar justerad handlingsplan för beslut. Justeringar finns angivna i missiv. 
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Noteringar från diskussionen 
- Skrivningen ”till del regionalt” ändras så att det tydligare framgår att det inte avser 

delregionalt utan ”till del regionalt. 
- Diskussion förs kring stöd till tidigare förmedlat erbjudande kring informationssäkerhet. 

Samtliga kommuner har inte accepterat erbjudandet kring Nanoutbildningar. Att enbart 
lägga resurs det utbildningskonceptet, det gör att resurs inte läggs på alla. En önskan finns 
att utveckla MSB:s DISA. Tillägg görs på nationell påverkan för utveckling av av DISA ska 
ske 

 
Beslut 
ALVG fastställde handlingsplan för 2017 med ändringar enligt ovan. 
 

6. Info: Mål 2018 à 
Karl Fors beskriver att mål/syfte/ambition i samverkansorganisationens framtida arbete 
behöver diskuteras på SSVIT. Avsikten är att ha en eftermiddag för att ensa ambition och 
målbild. Tanken är att målbilden i handlingsplan 2018 ska bli tydligare. Thomas Jungbeck, chef 
VästKom lyfter frågan på kommande SSVIT. 
 

7. Info: Drift/förvaltning av välfärdsteknik  
VästKoms projektledare Kjell Thuné presenterar projektet drift/förvaltning av välfärdsteknik. 
Projektet ska ta fram en förstudie. Kjell har besökt kommuner i länet och sett att det finns 
mycket god potential till att skapa något bra utifrån uppdraget. Nästa steg är att bjuda in till 
Workshops. Behov och krav som ska kartläggas. De kompetenser/funktioner som kommer att 
tillfrågas är verksamhetsansvariga på respektive kommun. Arbetsgrupp för förstudien består 
av Max Domaradzki, Johanna Lillerskog, Johanna Larsson och Catharina Hedén. Workshops 
kommer att hållas i Trollhättan, Skövde, Borås och Göteborg. Slutrapporten beräknas till vecka 
21. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Synpunkter framförs både kring utveckling av välfärdsteknologi och vad den nya 

organisationen i så fall ska få för ansvar 
- Viktigt att snabbt kommunicera datum för workshops 
- ALVG emotser en statusrapport vid kommande möte 

 
8. info: Erbjudandet om NANO-utbildningar 

Maria Nilsson beskriver erbjudandet om NANOutbildningar. 24 kommuner har valt att nappa 
på erbjudandet om informationssäkerhetsutbildningar. Ett digitalt forum kommer att startas 
för erfarenhetsutbyte. En enkät med uppföljningsfrågor kommer att skickas till de kommuner 
som antog erbjudandet.  
 
Beslut 
Det digitala forumet ska erbjudas alla kommunerna. Inte enbart till de som antagit 
informationssäkerhetserbjudandet. 

 
9. Diskussion: Kommunikationstorget  

Johannes Adolfsson redogör angående prisbilden och kring de olika tolkningar som förekom 
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inom upphandlingsgruppen och leverantören för ”nya kommunikationstorget”. Nu har 
leverantören accepterat ”Johannes tolkning” av upphandlingens resultat. Ett sista möte mellan 
Kommentus och leverantör är i eftermiddag. Utifrån detta blir sedan ett resonemang kring hur 
resultatet ska kommuniceras till kommunerna och VGR.  
Uppsägningar och beställningar tar tid att effektuera beroende på att det finns många 
leverantörer och deras inbördes svarstider. Både utifrån priser och tillgång till fiber. Resp. 
kommun sköter själv uppsägning och beställning. 
Det gamla kommunikationstorget ska fungera medan överflyttningen pågår.  

 
Beslut 
Till kommande ALVGmöte tas en införandeplan fram.   
 

10. Diskussion: Hur använder VI Dela Digitalt? 
Dela Digitalt har idag 2106 stycken användare inom statliga myndigheter, kommuner, 
landsting och övriga intresseorganisationer utan ekonomiskt vinstintresse. Dela är enbart för 
Offentlig sektor. Dela beskrivs som en kioskvältare och ett gott exempel på en fungerande Idé. 
Dela och sök! Kanske kommer även kartläggningar av system och liknande att kunna ske i en 
ny ”modul” längre fram. Denna finns beskriven men just nu saknas medel vid SKL. 

 
11. info: Status Framtidens vårdinformationsmiljö  

Nuvarande arbetssätt innebär att resurser från kommuner och VästKom läggs på att kravställa 
informationsutbyte mellan befintliga verksamhetssystem vid kommunerna och det nya 
kärnsystem/FVM som VGRegion upphandlar. De 21 kommuner som skrivit på optionen har 
möjlighet att delta i grupper som berör de 21 kommunerna men inte alla 49. Exempelvis 
implementering och drift &förvaltningsgruppen 
 

12. info: Nationellt 
12.1. Status övertagandet Inera 

16 mars skickas erbjudande för att ta över det tidigare Inera ut till kommunerna. 
12.2. Regeringens och SKLs HP för eHälsa 2025 

Regeringen och SKL har kommit överens om en handlingsplan som ska leda arbetet mot 
visionen som är satt till 2025. Fokus är på: regelverk, tekniska standarder samt termer och 
begrepp. Man tydliggör också att det är viktigt att ta tillvara på andras erfarenheter och avser 
att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte 

12.3. Grundläggande förutsättningar 
SKL har via workshops med kommunerna under 2016 tagit fram en handlingsplan: 
förutsättningar för digital utveckling. För genomförande aviseras att kommunerna kan 
behöva sätta av pengar till utveckling (t ex 4kr/kommuninvånare och år). 

12.4. SKLs ADU – Arkitektur digital utveckling 
Ett nytt råd etableras, man önskar lokal förankring i kommunerna. I början handlar det om 
att stödja nationella övergripande arbeten som Serverat. Men kommer säkerligen få 
koppling till handlingsplanen ”före 

 
13. Kortare statusrapporter 
13.1. Samarbete med Chalmers/IT-universitetet 

Arbetet är avslutat, ett flertal rapporter är klara, presentationer av dessa kommer att ske till 
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eSamordnargruppen. Info läggs ut på Västkoms hemsida. En ny relation har skapats mellan 
Västkom och Chalmers/IT-universitetet. Upplevelsen är mycket god. 

 
Med VGR: 
13.2. Ersätta Fax för Epikriser med NPÖ 

Siv Torstensson beskriver piloten som handlar om samordnad vårdplanering, det är det 
gamla arbetssätt som måste förändras. Nya rutinbeskrivningar arbetas fram. 24 avdelningar 
deltar inom NU-sjukvården. Uddevalla kommun är inne i piloten, ett flertal kommuner följer 
arbetet. 
 
Kompetens kring NPÖ är oerhört låg, piloten får lägga mycket tid på att täcka basbehov när 
det gäller NPÖ-kompetens. En slutrapport ska vara klar den sista juli. Dock kommer fortsatt 
införande att kräva ytterligare beslut. 
 
Generellt är all mycket positiva till att sluta faxa. 
 

13.3. Förslag på handlingsplan för SITIV 
Ett förslag på gemensam handlingsplan mellan kommunerna och regionen är på gång inom 
digitaliseringsområdet. Ska upp för beslut kommande möte. Blir troligen en remissrunda 
därefter 
 

13.4. GITS: 
Linn Wallér börjar som GITS funktionskoordinator. SITHS-koordinator är ordnat via 
tjänsteköp från Lilla Edet. Det pågår diskussioner kring att lägga in fler funktioner i GITS. 
Tanken är att försöka minska personberoendet framöver. 
 

14. Övriga frågor 
E-identitet för offentlig sektor (EFOS) 
Linn presenterar det nya upplägget med hjälp av en presentation från Inera. Inga SITHS-kort 
och certifikat som gäller idag måste bytas utifrån det nya avtalet. Resp. kort byts när det 
förfaller. Anslutna organisationer och RA jobbar på som vanligt med stöd av Inera. 
Försäkringskassan tar över driften och Sec-maker står för mjukvara. 
 
Förmodligen blir det en konferensdag längre fram under året då Försäkringskassan 
tillsammans med Inera kommer och presenterar vilka olika möjligheter som finns för varje 
organisation utifrån egenutgivning av kort mm 
 
Mina meddelande 
GR har arbetat med anslutning till tjänsten ”Mina meddelanden”.  
Frågan gäller att skicka meddelanden (eBrev) från kommun via Skatteverkets tjänst ”Mina 
meddelanden”. Kostnaden ligger på nivån 25 000kr/kommun för etablering och 4 öre per 
meddelande. ALVG tycker att idén är god och önskar att arbetet tas vidare för ett samlat 
erbjudande till samtliga 49 kommuner. Bra också att få en redovisning vilka brevflöden som 
GRs kommuner skickar via Mina Meddelanden, volymer etc. 
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15. Förslag på punkter till nästkommande möte 
 

16. Avslut 
 
 

Anteckningar gjorda av 

Fredrik Nilströmer 

eSamordnare Boråsregionen 


