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Mötesanteckningar ALVG 2018-02-06  
Mötesform, Skype möte. 

Deltagare 

Christian Bonfré Svenljunga kommun 
Peter Jonsson Hjo kommun 
Karl Fors VästKom 
Maria Nilsson Skaraborg 
Johan Kjernald Göteborgsregionen 
Anna Corneliusson Öckerö kommun 
Ingemar Ros Götene kommun 
Siv Torstensson Fyrbodals kommunalförbund 

 
 

1. Mötets öppnande  
Karl Fors öppnar mötet och hälsar särskilt välkommen till Anna Corneliusson som ny 
representant i ALVG. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
2.1. Övriga frågor:  

2.1.1. Status Välfärdsteknik 
2.1.2. Kundforum Inera 
 

2.2. Anteckningar från tidigare möten. Karl Fors beskriver vad som hänt sedan tidigare mötet. 
Med VGR i SITIVgruppen var störst fokus på förändringsarbetet kring den nya lagen och 
rutinen i samband med vårdövergångar. En ESF-ansökan görs tillsammans med VGR för 
utbildning av vård- och omsorgspersonal i digital kompetens och förändringsledning. Om 
ansökan beviljas kommer planering att ske under våren 2018 med start av utbildningar 
hösten 2018 och löper över 2019.  
VästKoms budget och handlingsplan för 2018 är godkänd. 
 

3. Måluppfyllelse 2017 ( Karl Fors) 
Karl Fors går igenom underlaget:  http://vastkom.se/4.d15b63d16105e971a126707.html  
 
Delregionala satsningen gås igenom.  
Många aktiviteter pågår i GR med fokus på delregional fokus kombinerat med regional 
spridning. 
Skaraborg arbetar med innovationsarbete, Digitalisera Skaraborg handlar mycket om struktur 
och förändringsarbete.  
Boråsregionen har arbetat fram en struktur och handlingsplan för digitaliseringsarbetet.  
Fyrbodals har satsat på TUV där kommunerna själva tar ansvar för utveckling av eArkiv 
(Uddevalla) och Välfärdsteknik (Vänersborg). (T står för Trollhättan). 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/4.d15b63d16105e971a126707.html
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Diskussion: Kommunikation med kommunerna är viktigt. Kommunalförbunden måste bli 
bättre på att driva frågan så att även nätverken blir bärare av informationen. Information 
stannar ofta i nätverken, kanske finns det andra sätt att nå ut bättre? 
Kommunikation är svårt och informationsvägarna är långa. 
 
Beslut 
Måluppfyllelsen godkänns.  
 

4. ”Att skapa Estland” 
Karl Fors föredrar ärendet. En skrivelse är gjord till staten av företrädare för kommuner och 
landsting, Inera, med flera. Avsikten är att sätta fart på arbetet med att få till ett 
informationsutbyte, tekniskt. Flera parallella arbeten pågår på nationell nivå för att möta ett 
nationellt behov av samordning. För att gå vidare i arbetet kring digitala integrationer med 
hjälp av liknande funktion som Estland och Finland använder (X-ROAD) föreslås en GAP-
analys. 

 
Diskussion  
Vad skulle vi vilja att arbetet tittar närmare på?  Viktigt att våga ta beslut. Mycket enklare om vi 
får till ett sätt att arbeta med den nationella strukturen.  
 
Beslut 
E-samordnare förmedlar rapporten delregionalt för att få in ytterligare synpunkter. 
 
Dialog: ”Kalenderfederation i VG” (Karl Fors) 
På förra ALVG så sade vi att vi skulle starta ett arbete kring att dela busy/free info från våra 
medarbetares kalendrar, mellan våra organisationer. VGR är inte särskilt positiva till en sådan 
generell möjlighet. Vi diskuterar upplägg och innebörd vidare på mötet. 
 
Diskussion 
Finns det en parallell huruvida kalenderobjektet är en allmän handling eller inte när man delar 
kalendern? VGR anser i nuvarande rutin att det blir en allmän handling. Borås har undersökt 
frågan tillsammans med sina jurister och kommit fram till motsatsen.  
 
Det regionala arbetet med kalenderfederation fortsätter. Kommunerna går vidare och VGR 
bjuds in att delta när de är redo.  
 

5. Dialog: Inera – programråd och ägarråd (Karl Fors) 
Karl Fors beskriver nuläget kring process av tillsättande.  

Nomineringar från kommunalförbunden har kommit in. Det är positivt att det visas ett sådant 
engagemang för det nationella arbetet. Under beslutspunkten på SSVIT kommer de personer 
som nominerade från SSVIT lämna rummet under ärendet. 

Det är viktigt med kommunikationsvägar och hur frågor prioriteras, för att vara relevant för 
kommunen. Karl beskriver att den strukturen som ALVG är en del av är en mycket god 
förutsättning för kommunikation. Vi behöver bara använda den på rätt sätt. 

 

http://www.vastkom.se/
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6. Synpunkter på prioriteringen av SKLs handlingsplan  
Synpunkter på processen, om den kan fungera för framtida nationella frågor? 
Sammanfattande medskick till SKL angående sakfrågan. 
 
Diskussion  
Svårt att få tid i kommunerna att prioritera frågan. Vissa av prioriteringarna hamnar inte på rätt 
nivå i kommunerna. Årlig prioritering på områden efterfrågas och inte lika stort fokus på 
aktiviteter.  
Karl tar med sig synpunkter till möte med SKL imorgon (regionala nätverket för digitalisering). 
 

7. Resultat på uppdrag av IT-universitetet (Johan Kjernald/Maria Nilsson) 
Rapporterna finns publicerade på: http://www.vastkom.se/4.47968f715aeb5f9d35e6377.html  
Film från redovisningen finns på vastkoms facebooksida: 
https://www.facebook.com/Vastkom.se/videos/1308840049221627/  
 
Kort om rapporterna:  

• Nano utbildningar har resulterat i ett förändrat beteende, uppskattad och lyckad 
utbildningsform 

• Videomöte på distans – resultatet tas vidare i GITS 

• Innovativa arbetssätt genom digitalisering -  tas vidare till digitaliseringsrådet 

• Mobilt arbetssätt – tas vidare i ehälsonätverken 

• Digital strategi eller/och IT-strategi 
 

Beslut 
Skapa en nyhet på VästKoms hemsida om arbetet som gjorts. 

 
8. Systemkartläggning 2.0 

Johan Kjernald informerar om systemkartläggning samt utveckling av funktionalitet. GR 
kommer att ta fram en lösning för detta. GR vill ha stöd och hjälp i framtagningen/projektet.  
 
Diskussion 
En bra funktion. Behovet finns. ALVG kan vara en Referensgrupp med en stående fråga på 
agendan. Finansiering och förvaltning bör utredas/beskrivas utifrån om funktionen ska vara en 
nationell/regional lösning. 

 
Beslut 
Frågan lyfts på nästa SSVIT-möte. 

 
9. GITS 

Karl Fors beskriver att flera rekryteringar sker till GITS. Samtliga finns att söka via VästKoms 
hemsida. Det görs även en utredning kring mobilt EFOS (tidigare SITHS). En lösning för att 
hantera kraven kring SAMBI är under framtagande. 
 

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/4.47968f715aeb5f9d35e6377.html
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10. Kortare statusrapporter 
10.1. Kommunikationstorget  

Arbete pågår, Problem kvarstår i vissa kommuner att få grävtillstånd. 
 

10.2. Utskick från ehälsomyndigheten 2018 – SAMBI 
Frågan utreds fortsättningsvis av SKL/INERA mfl. Regional IDP utreds av GITS. Frågan är 
svår att kommunicera i dagsläget på grund av det oklara nationella läget. 
 

10.3. Aktuellt från Digitaliseringsrådets informationssäkerhetsarbete 
Informationssäkerhetsutbildningen har startat med 18 deltagare på högskolan i Skövde. 
36 kommuner är delaktiga i tupphandling av konsultstöd.  

 
10.4. Pågående Nationella kartläggningar – ehälsa (Socialstyrelsen) och bredband 

Många kommuner har svarat. En påminnelse har skickats till de som ännu ej svarat. 
 

10.5. Underlag från beställargrupp välfärdsteknologi:  
Information ges om underlag för upphandling från den nationella beställargruppen. 

10.6. Re-boot - – omstart för den digitala förvaltningen 
Borås, Svenljunga, Uddevalla, Trollhättan och VGR är utsedda remissinstanser.  
Ett nationellt erfarenhetsutbyte planeras i frågan. Utsedda remissinstanser i länet bjuds in 
till erfarenhetsutbytet.  

 
11. Övriga frågor 
11.1.1. Välfärdsteknik – status 

Den fördjupade förstudien har tyvärr inte kunnat prioriterats ännu. Parallella arbeten 
pågår dock delregionalt. Johan Kjernald informerar om en ny upphandlingsmodell som 
heter ”dynamiskt inköpssystem” som kan vara en nyckel till att förenkla och effektivisera 
upphandlingar. Gruppen ser detta som en möjlighet men man behöver mer input i frågan. 
Det pågår ett arbete bland tre kommuner i GR som vill testa om man kan använda denna 
modell för upphandling. Lars-Olof Lindblad i Kungälv har fått i uppdrag att ta fram ett 
underlag.  
Lars-Olof kontaktas för presentation av upplägget på ett framtida ALVG. 
 

11.2. Kundforum – Inera. Digitaliseringsforum – Inera 
Inera bjuder in till kommunmöten. Bra om kommunerna har möjlighet att engagera sig i 
frågorna. Fokus på kommande möte är troligen: Katalogtjänster, identitet och 
säkerhetstjänster.  

 
12. Punkter till nästkommande möte 
12.1. Handlingsplan 2018, Strategi för 2019 →, Läget för e-arkiv?, 

automatisering/Robotisering (Torbjörn Svedung) 
 

13. Avslut 
Antecknat av  
Johan Kjernald 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/esamhallet--digitalisering/pagaende-projekt/kommunikationstorget/lagesbild---karta.html
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/valfardsteknik/bestallargrupp.11553.html
http://www.regeringen.se/remisser/2018/01/remiss-av-sou-2017114-reboot--omstart-for-den-digitala-forvaltningen/
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