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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Närvarande: 

Per-Olof Hermansson 
Annika Wennerblom  
Joakim Svärdström och Magnus Haggren 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Magnus Nilsson 
Kjell Karlsson 
Sven Höper 
Karl Fors 

Frånvarande: 
Magnus Gyllestad  
Anneli Snobl 

 

ANTECKNINGAR FRÅN SAMMANTRÄDE 
Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 09.15-12.00 

Plats: ”Banvallen” Gullbergsvass konferens, Gullbergs Strandgata 8, 411 04 Göteborg 

 

1. Mötets öppnande  
 
2. Godkännande av dagens agenda 
 
3. Föregående anteckningar 

Läggs till handlingarna. 
 

Projekt/arbeten som drivs för kommunerna i Västra Götaland 
4. Beslut: Uppföljning handlingsplan 2016  

Karl Fors föredrar beskrivning av måluppfyllelse enligt handlingsplan 2016: 
http://vastkom.se/maluppfylllnad2016.4.1f14fcc5157743b352214ae4.html  
 
Noteringar från diskussionen 
- Värdet av informationsdelning är högt. Frågan behöver drivas hårdare! Dock krävs 

engagemang från de parter som informationsdelningen ska ske med. I FVM – 
framtidens vårdinformationsmiljö hanteras frågan om informationsdelning. Det är 
viktigt att arbetet inkluderar de privata vårdgivarna 
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- Det regionala arbetet handlar om att sprida kunskap, göra förstudier samt med 
nationella och regionala aktörer gå på djupet i specifika frågeställningar och utifrån 
behovsanalyser göra konkreta åtgärder 

 
Beslut 
SSVIT godkänner redovisningen av måluppfyllelsen 

 
5. Beslut: Uppföljning delregionalt arbete 2016 (bilaga) 

Delregional beskrivning av arbetet 2016 föredras av respektive delregion, enligt det 
underlag som bilagts mötet. 

 
Noteringar från diskussionen: 
- I Fyrbodal har det varit särskilt högt intresse kring arbetet eArkivsområdet, som 

genomförs inom det så kallde ”TUV” 
- I GR har stort fokus varit på framtagandet av DELA digitalt. Det har också identifierats 

att en omorganisering behövs på förbundet, för att kunna hantera 
digitaliseringsfrågorna. Ett utskott för digitalisering har skapats till GRs ledningsgrupp 

- I Boråsregionen har bland annat en etjänsteplattform upphandlats. Det är nu dags för 
tilldelning. Upphandlingen har tvingat fram en ny prismodell, per invånare. Sju 
kommuner deltar, en avvaktar. Det är lätt att attrahera kommunerna i 
digitaliseringsfrågorna. Redan vid första diskussionen är kommunerna intresserade 

- I Skaraborg finns fortsatt fokus på informationssäkerhet, Vinnova har beviljat pengar till 
innovationsprojekt. När det gäller ”Digitalisering Skaraborg”, där mål är gemensamma 
konkreta projekt, där är det svårare att finna rätt nivå på samarbetet 

- Den delregionala modellen funkar. Det är upp till oss själva! 
- De olika innovationsprojekten som pågår i regionen, där ex AllAgeHub är ett. De bör 

samlas en förmiddag under våren 2018 för att utbyta erfarenheter 
 
Beslut 
SSVIT godkänner redovisningen av delregional måluppfyllelse 
 

6. Beslut: Handlingsplan 2017 
Karl Fors föredrar handlingsplan 2017. Tidigare förslag har justerats enligt beskrivning i 
underlag.  
 
Noteringar från diskussionen: 
- Är behovet kring FVM – framtidens vårdinformationsmiljö täckt genom 

handlingsplanen? I dagsläget är inte verksamhetsbehoven täckt, den delen är oklar hur 
den löses över tid.  

- Kommunerna har lyft frågan kring GDPR – ”EU:s dataskyddsförordning”, som träder i 
kraft nästkommande år. Uppfattningen är att vi hanterar detta område, inom 
informationssäkerhet, genom bland annat arbete i Boråsregionen 

 
Beslut 
Handlingsplan 2017 godkänns. 
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7. Dialog: ”Målbild” 2018 à 
Thomas Jungbeck beskriver en önskan om gemensam aktivitet för att ensa ambition och 
målbild för samverkansorganisationen och vår roll för kommunernas digitaliseringsfrågor. 
För att bland annat kunna ta fram handlingsplan 2018 i god tid.  
 
Notiser från dialogen: 
- Nu händer mycket. Hur har det sett ut de senaste fem åren? Vad kan komma att hända 

kommande fem? Det ska vi försöka rigga för 
- Bra om eSamordnarna är med på mötet 
- Vem gör vad? 4 nivåer: lokalt, delregionalt, regionalt och nationellt 
- Digitalisering och hållbart stämmer i dagsläget sällan överens. Skulle det regionala göra 

det digitala mer hållbart? Ur ett infrastrukturellt perspektiv. Stöd vid upphandlingar 
exempelvis. 

- Det finns en risk att vi landar för snabbt i en systemdiskussion. Någon behöver vara med 
och lyfta oss i diskussionen. Risken är att vi låser fast oss i verksamhetsutveckling 
istället för samhällsutveckling 

- Bra exempel och diskussioner fördes på DIGIGOV, där Magnus och Thomas deltog. Den 
5-6 december hålls kommande DIGIGOV 

- En brist på IT-arkitekter finns lokalt, regionalt och nationellt. SKL har nyligen rekryterat 
- Positivt om en styrd agenda som medger innovationskraft kan uppnås 

 
Beslut:  
Mötet med SSVIT den 8 maj förlängs genom att startas den 7 maj kl 17. Thomas och Karl 
ansvarar för planering, inkl extern workshopledare. 

 
8. Info: Drift/förvaltning av välfärdsteknik  

VästKoms projektledare Kjell Thuné presenterar förstudieprojektet som ska resultera i en 
rapport för drift/förvaltning av välfärdsteknik. Kjell beskriver att det som görs i projektet 
efterfrågas från många andra kommuner i landet. Att VGK är en föregångare genom detta 
projekt. Arbetet beskrivs genom den bild som tidigare tagits fram. En beskrivning av de 
olika nivåerna: lokala team, utförarorganisation, driftsorganisation. Nivåerna presenteras 
utifrån individens behov. Förstudien ska inkludera: nulägesanalys, omvärldsbevakning, 
utredning, konsekvensanalys samt rekommendation. 
Workshops hålls med flera professioner/kompetenser. I Trollhättan och Borås har 
workshops hållits. I Göteborg hålls workshop 21 mars, i Skövde 22 mars. Utfall visar än så 
länge på att man är positiv till en organisation, men att fördelar finns med samverkan i 
kluster. Arbetet visar också att det behövs ett kunskapslyft i hela organisation samt en 
förbättrad support för att kunna ge god service. Arbetsgruppens första möte hålls 14 mars. 

 
9. Informationspunkter 
9.1. Status - erbjudandet om informationssäkerhetsutbildningar  

24 kommuner valde att köpa in utbildningskoncept för informationssäkerhet efter SSVITs 
rekommendation i december. 
 

9.2. Arbete pågår med ett erbjudande för anslutning till ”Mina meddelande” 
GR har påbörjat ett arbete med Mina meddelande. Avsikten är att informera kommunerna i 
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GR och Västra Götaland om hur kommunen kan anslutas till Mina Meddelande. Trollhättan 
beskriver att de har erfarenheter i frågan som GR bör lyssna av. 

9.3. Kommande konferenser 
Dialogdag Digitalisering, kommunchefer och VGR 25 april, Vitalis 25-27 april, Digitalisering i 
Väst 5 maj, EU-konferens 7-8 september, mm 
 

Projekt/arbeten som drivs nationellt  

10. Dialog: SKLs övertagande av Inera  
SKL tar över Inera 16 mars. Utskick sker om övertagande sker därefter till kommunerna. 
Fråga lyfts hur gruppen ser på att kommunerna samlas i gemensamt ägarombud? 
SSVIT avvaktar diskussionen tills förutsättningar från SKL klargjorts. 
 

11. Info: SKL och samverkansytor 
SKLs lanserar i dagarna en handlingsplan kallad ”Förutsättningar för digital utveckling – 
2017-2025”. VästKom, Karl Fors, engageras som koordinator i regionalt nätverk för 
digitalisering för att utveckla möjlighet till dialog och påverkan Nationellt <-> lokalt. 
Parallellt startas åter en kommunal arkitekturgrupp upp för digital utveckling. En del är att 
hantera nämnd handlingsplan ovan. 

 
12. Info: Regeringens och SKLs handlingsplan för eHälsa 2025 

Regeringen är överens med SKL om en handlingsplan som ska arbeta för eHälsovisionen 
2025. Den har tre insatsområden: regelverk (juridik), enhetligare begreppsanvändning och 
standarder (teknik). Ett fokus finns även på övergripande insatser på samarbete/samverkan 
med andra aktörer. Länk: Handlingsplanen.  
 

Projekt/arbeten med VGR 
13. Dialog: Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM (bilaga) 

Ett förslag till avsiktsförklaring är bilagd kallelsen och presenteras av Thomas Jungbeck. 
Karl Fors beskriv struktur och medverkan i FVM utifrån de olika arbetsgrupper som 
etablerats. Nuvarande upphandling har avbrutits på grund av bristande konkurrens. En 
omstart förväntas inom kort. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Om/när kommunerna åter ges erbjudande om deltagande i FVM så bör även SSVIT ges 

samma underlag. 
- Oklart hur intressant kommande erbjudande är för kommunerna. Men självklart att 

VästKom ska vara en del i arbetet 
 

Beslut 
- SSVIT godkänner förslag till avsiktsförklaring. Tas vidare till VästKoms styrelse för 

beslut.  
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14. Inför SITIV  
Diskussion hålls inför eftermiddagens möte. 	
 

Övrigt: 
15. Övriga frågor 

- 
 

16. Frågor till kommande möte 
16.1. Status införande Kommunikationstorget 
 
17. Avslut 

 
 
Antecknat av  
Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom 


