
 

  

  

 

 

 
 
 
 

Mötesanteckningar 140507 - Uppstartsmöte 
 
Närvarande: Thomas Jungbeck, Idalena Svensson, Ellinor Seth, Shujaat 
Noormohamed, Staffan Almhede, Ann-Charlotte Klaren, Pia Jonson-Axelsson, Johan 
Kjernald, Richard Lindström, Charlotta Wilhelmsson, Karl Fors och Pär Levander. 
Förhinder: Elisabeth Jonsson, Elisabeth Beijer, Linn Wallér 
 

Välkommen 

Thomas hälsar välkommen. Presentation hålls av respektive deltagare i SocITé. Frågan 
vi samlas kring, hur kommunalförbunden kan bidra för sina kommuner när det 
handlar om verksamhetsutveckling med stöd av IT inom välfärdens område har länge 
varit aktuell. Utmaningen är att arbetet behöver ske lokalt, delregionalt och regionalt. 
Hur får man ut det till alla, hålla ihop det delregionalt och hur ska det regionala 
arbetet stötta? Den röda tråden. 
 

Inledning 

Karl presenterar bakgrunden sedan en nystart kring SocITé påkallats. Ett bildspel 
visas, samma som förbundsdirektörerna kommenterat och gett sitt stöd för utifrån 
uppdragsbeskrivningen för SocITé. Gruppen initierades 2010 dock utan att frågan då 
var riktigt mogen. eHälsa-satsningen från 2013 har bidragit till ett förstärkt fokus. Det 
finns risker att vissa frågor hamnar mellan stolarna men även att samma frågor 
staplas på flera olika stolar.  
 

Organisation och struktur 

Pär tar frågan vidare och beskriver ett exempel på organisationsbild. En beskrivning 
av nuläge och en beskrivning av hur gruppen SocITé kan finnas i ett sammanhang. 
Synpunkt lyfts att LiSA bör ha en överordnad roll till SITIV. Organisationernas 
tillkomst har varit knutna till statliga stimulansmedel och tillkomst vid olika tidpunkt. 
Att det finns separat ledningsgrupp för kommunernas agenda och separat 
ledningsgrupp för de med regionen gemensamma frågorna känns positivt.  
 
Delregionalt samlas man i olika omfattning kring frågorna mellan verksamhet och IT, 
lika så finns behovet att samlas lokalt i den egna kommunen. Om vi gjort om allt från 
början, då skulle troligen något liknande som organisationsbilden visas.  
 
Kunskapsutveckling i socialtjänsten är en större och viktigare fråga än vår 



 

  

  

 

organisation. eHälsofrågorna hade för något år sedan inte något större driv. Vem äger 
frågorna kring eHälsoarbetet? Leds vi av de statsbidrag som pytsas ut från staten och 
är det i så fall det enda incitamenten för utveckling? Subsidiaritet, att arbeta på lägsta 
effektiva nivån är vägledande för VästKom och kommunalförbunden.  
 
Värdefullt att lyssna på de företrädare som finns lokalt, för att bättre förstå de lokala 
utmaningarna. I en kommun startades utvecklingsarbetet genom att skapa en 
styrgrupp för IT. Den fick avslutas, för att som andra frågor hanteras i den ordinarie 
ledningsstrukturen. Kunskapen i ledningsstrukturen fick istället höjas. 
Verksamhetsutveckling med stöd av IT är en del av annan verksamhetsutveckling. 

Uppdragshandlingen 

Gemensam genomgång av uppdragshandlingen – Justeringar av Uppdragshandlingen 
görs direkt på mötet.  

Beslut: Karl och Pär ansvarar för att ett uppdaterat utkast till Uppdragshandling tas 
fram, för att i höst återföra uppdaterad version till Ledningsgruppen VGK. 

Parkerade frågor kopplade till Uppdragshandlingen 

1. Arbetsformerna för SocITé kunde inte fastställas på mötet utan behöver 
beredas vidare. Mötesanteckningar, form, transparens, 
ordförandeskap/sekreterarskap, organisationsskiss.  

2. ”Genomförandeplan/aktivitetsplan/åtgärdsplan” för SocITé diksuterades 
utifrån både formen och innehållet. Något ställningstagande kunde inte göras 
på mötet utan beslut togs att en arbetsgrupp får titta närmare på formen av en 
”plan”. 

Beslut: En arbetsgrupp får uppdraget att fördjupat bereda de två parkerade frågorna. 
Ansvarig: Pia Jonson-Axelsson. Arbetsgrupp: Staffan Almhede och Elisabeth Beijer.  

Beslut: 
* Karl och Pär ansvarar för att sammanställa en bruttolista med ärenden som kan 
komma att behöva hanteras/adresseras via SocITé.  
* Karl och Pär ska vidare se på möjligheterna till en gemensam digital arbetsyta för 
SocITé. 
* Karl och Pär Doodlar ut förslag på mötestider som ligger väl i relation till bl.a. SITIV 
och LiSA. Troligen i september och november. Snabb återkoppling önskas eftersom 
kalendrar fylls fort 

eHälsa 2014 

Staffan presenterar eHälsasatsningen 2014 och visar ett bildspel (bifogas).   

Hjälpmedelsinformation på kommunernas hemsidor 

Pär Levander föredrar frågan kring gemensam eller lika webbinformation för 
kommunerna kring information om hjälpmedelsområdet. Bildspel visas (bifogas). 
Kopplas till nationella arbetet kring ”Hitta och jämför hjälpmedel” och information om 
kommunernas hjälpmedelsuppdrag via 1177.se. Är detta en fråga för SocITé eller 
möjligen för Ledningsrådet för hjälpmedel med tillhörande Hjälpmedelsforum? 



 

  

  

 

Diskussion: Paralleller dras till arbetet med ”stöd till barn och unga”, samma 
tillämpning och tillvägagångssätt förordas. Det vill säga att rekommendera 
kommunerna att ha en viss information, med en viss struktur. 

Beslut: Pär Levander tar frågan/uppdraget vidare till Ledningsrådet för hjälpmedel 
för att där adressera frågeställningen om incitament för kommunerna om 
hjälpmedelsinformation på webben.  

Gemensam webbportal 

Pär Levander föredrar frågan kring kommunikatör kopplat till LiSA-gruppen. En del i 
uppdraget har kommit från de fem vårdsamverkansgrupperna och handlar om en 
gemensam webbportal för samverkan mellan VGR och VGK. Kommunikatören är inte 
klar med uppdraget men har gjort en presentation i LiSA-gruppen, som uttryckt sitt 
gillande. Med en webbportal följer i förslaget/utkastet en årlig kostnad på omkring 
360 tkr (180 tkr för kommunerna). Frågan gäller hur hanteringen av denna kostnad 
ska göras. 

Diskussion: Behöver befintliga vårdsamverkanswebbplatser kvarstå. De är av 
skiftande kvalitet. Tar VGR sin kostnad från vårdsamverkan? I så fall är vi med och 
finansierar denna. Ekonomiska upplägget bör klargöras.  

Om central ekonomisk finansiering behövs med 6-kronan, i så fall kan ett underlag 
skapas och hanteras i SSVIT via SocITé. 

Beslut: De deltagare i SocITé som ingår i vårdsamverkan ska, utifrån ovanstående 
diskussion, återföra kostnadsresonemanget inom sitt samverkansområde. 

Koncept för Trygghet, Service och delaktighet 

Ann-Charlotte Klarin beskriver i en serie presentationer vad som kan ingå i konceptet. 
Tolkningen är att detta sjätte området i eHälsosatsningen innehåller övriga fem 
området i satsningen på eHälsa. Ett paradigmskifte beskrivs och ett ändrat 
förhållningssätt. Att angripa frågan via workshops förordas. 

Diskussion: Att hantera frågorna delregionalt i workshopform upplevs positivt, även 
att det slutar i en lista/katalog av tillgängliga/efterfrågade tjänster. Denna leder sedan 
till en grund för en handlingsplan. En handlingsplan som förhoppningsvis till del kan 
vara förifylld, som mall, innan kommunen tar del av den. Socialstyrelsen kommer 
mäta antagna handlingsplaner för området. 

Gruppen upplever inte att kommunerna bör få stimulansmedel för att anta 
handlingsplaner, eller för att engagera sig i de workshops som aviseras. Satsa istället 
pengar på sakfrågorna, på projekten. Sammantaget upplevs arbetet fortgå på ett bra 
sätt och ytterligare information kommer ges vid senare tillfälle. 

Vid pennan 

Pär Levander  Karl Fors 


