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Scandic opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg  

 
Deltagare: 
Peter Jonsson, Hjo kommun 
Anna Corneliusson, Öckerö 
Göran Wästerlund,, Alingsås 
Ingemar Ros, Götene 
Maria Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund 
Ingela Johansson, Boråsregionen 
Johan Kjernald, Göteborgsregionen 
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund 
Karl Fors, VästKom 

 

Anteckningar från ALVG den 12 april 2018 
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Dagordningen godkännande  
2.1. Inga övriga frågor har inkommit. 
2.2. Karl Fors gick igenom anteckningar från tidigare möten (ALVG, SITIV och SSVIT).  

 
Diskussion: EFS-rådet har beviljat 25 miljoner till ökad digital kompetens för vård och 
omsorgspersonal. Ett gemensamt projekt för VästKom och VGR. Planering av ”DIREKTs 
genomförande startas nu upp. Projektet är dock inte förankrat i kommunerna vilket 
behöver göras omgående. Mer information. 
 
Nytt uppdrag kommer eventuellt till GITS. Gäller förvaltning av rutin/system för 
hälsouppgifter inom elevhälsan. Projektet heter  ”Elevhälsa i fokus”.  
 

3. Info: Inera (Karl Fors) 
Karl Fors beskriver nuläget på nationell nivå från programråd, ägarråd och kundforum. 
Karl återger kort erfarenheter från uppstartsmötet med programrådet. Prioritering: 
Grundläggande förutsättningar och vård & omsorg - Prio 1, Skola-utbildning - Prio 2 och övrig 
kommunal verksamhet - Prio 3.  

 
Diskussion: Hur kommuniceras förväntningar ut dels från Inera och dels från kommunerna. Det 
är viktigt att kommunerna får återkoppling kring möjligheter och förväntad nytta. Viktigt att 
även ”möta kulturerna” genom ökad förståelse och lyfta möjligheten att påverka och utveckla 
kommunala behov. 

Hur kan Inera hjälpa de mindre kommunerna? Inspel till ägarrådet från Dals-Ed. Inera tycker 
frågan är viktig och arbetar med tillsammans med bland annat SmåKom.  

http://www.vastkom.se/
https://www.google.com/maps/dir/Scandic+Opalen,+Engelbrektsgatan+73,+402+23+Göteborg/@57.7014153,11.9147348,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464ff379d64a5465:0x92f872c390b36d4c!2m2!1d11.9847741!2d57.7014346
http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/vgr-beviljas-25-miljoner-for-digital-kompetensutveckling,c2484436
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4. Återkoppling på prioriteringen av SKLs handlingsplan  
Aktuellt läge – SKL har tagit frågan vidare genom Samverkansstyrgruppen.  
Nästa steg 
• Revidering av texter och inarbetning av Kommentus perspektiv pågår.  
• Inspel från olika grupperingar dels SKL, Inera och Kommentus och dels externa 

samverkansgrupperingar.  
• Klart helst till juni för att sedan kommuniceras ut till medlemmar och paketerat 

beslutsunderlag. 
 

5. Representation i nationellt uppdrag ”säker meddelandehantering”  
Siv Torstensson beskriver behov av bemanning i SDK – säker digital meddelandehantering. 
Beslut: Trollhättan och Uddevalla har visat intresse av att delta, så även Skaraborg. Maria 
Nilsson, Karl Fors och Siv utser företrädare för länet. 
 

6. info: ”Kalenderfederation i VG”  
Aktuell status. Karl Fors beskriver nuläget när det gäller intresset för federation. I dagsläget är 
det få som anmält intresse. Men de som återkopplar är positiva. Vi behöver ge frågan lite tid. 
 
Beslut 
Erbjudande om informationstillfällen via Skype ges.  
eSamordnarna tar upp frågan i nätverken igen. Påminnelse ges via e-postutskick.  

 
7. Info: Systemkartläggning – status  

Johan Kjernald arbetar vidare när det gäller upphandling och behov. Kommits undersöker 
liknande funktion och tittar på en lösning som används i Nya Zeeland . Dialog pågår mellan 
Johan och Kommits. 
 

8. Info: Handlingsplan 2018 (Maria) 
Maria Nilsson redogör för vad som är på gång och aktuell status. 
Pågår: Säker digital kommunikation, NPÖ och sluta faxa.  
Konferenser: Stort arbete läggs på Offentliga rummet. ”Inför GDPR” genomförs den 9 maj i 
Göteborg för DSO och GDPR-ansvariga. AI-konferens i juni. Fler konferenser som planeras är 
Avtalskonferens, FVM, Ineras tjänster.  
Under hösten kommer ett upplägg för projektportfölj att arbetas fram.  
Fördjupad plan för Drift- och utförarorganisation av välfärdsteknik kommer att genomföras 
under våren. 
Mycket arbete läggs även på GITS och på FVM.  
 
Sammanfattningsvis lider vi lite av personalbrist. Därav har vi inte kommit längre i respektive 
fråga. 

 
9. Dialog: Långtidsplan för digitaliseringsarbetet  

Ingela Johansson beskriver aktuellt läge och Karl Fors beskriver bakgrund, ekonomi mm som 
inledning.  
Tre-årssatsning på digitalisering löper ut 2018 – hur ska VästKoms arbete bedrivas kommande 
satsning? 

http://www.vastkom.se/
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• Våga tänka nytt 

• Utgå från behoven och vad vi behöver samverka kring 
E-samordnarna för dialog i olika nätverk, eHälsa, kommunchefer, socialchefer, 
digitaliseringsnätverk. Mars - maj 
Analys av resultatet kommer att genomföras med beskrivning av olika alternativ  
Resultatet kommer att skickas på remiss och diskuteras i Styrgruppen som även fattar beslut. 
 
Beslut 
Se över och hämta in kunskap från liknande tidigare interna arbeten. 
 

10. Info: Dynamiskt inköpssystem ”DIS” 
Lars-Olof Lindblad, Kungälvs kommun beskriver DIS. Vad är utmaningen vid upphandling idag 
och vilka möjligheter finns med morgondagens upphandling. 
Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) ger upphandlande myndigheter möjlighet att 
använda sig av dynamiska inköpssystem. Dessa kan användas för återkommande inköp av 
varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har 
egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. 
Förslag 
• Någon måste gå före och använda DIS vid upphandling av trygghetsskapande teknik och 

välfärdsteknik. 
• Utveckla ett generellt elektroniskt DIS, som kan återanvändas för flera olika 

upphandlingar. 
• Bygg upp, strukturera och tillgängliggör kunskap 

och evidens för upphandling med DIS.  
 

Beslut:  
Vi aktualiserar frågan genom kompetenshöjande aktivitet.  
Karl tar upp frågan med Kommentus ledning.  
Ingemar Ros tittar på förutsättningar, redan idag, via Tendsign. 
 

11. Info: POC-mobilt EFOS Linn Wallér och Angelique Eskilstorp  
Syfte med Poc är att undersöka förutsättningar för en gemensam regional infrastruktur som 
möjliggör mobil inloggning. Säkra identifiering och åtkomst. 
Efos levererar möjligheter att använda Mobilt Efos 

• Kommer kräva kort som grundidentifiering 
• Liknande struktur som mobilt BankID 

Respektive organisation behöver sätta upp en IdP för att skapa biljetter som kan konsumeras 
av tjänsterna (SP) 

Användarcase har genomförts i Göteborgs stad för mobila arbetssätt inom hemtjänsten. 
Tekniken fungerar som mobilt BankID. Certifikatet går att använda på kort och lång sikt.  
Resultat 
• Utröna ekonomiska fördelar 
• Möjlighet att erbjuda användning av mobila certifikat till alla 50 parter i ett svep 
• Minskad administration och förvaltning genom gemensamt arbete 
• Ta tillvara på gjorda investeringar, befintliga strukturer och redan etablerat samarbete 
• Lämna förslag till styrgrupp för möjligt fortsatt arbete 

http://www.vastkom.se/
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Diskussion 
Hälsomyndighetens ställer krav på SAMBI. SAMBI kräver godkänd eLegitimation vilket inte 
SITHS korten inte uppfyller i dagsläget. Frågan är inte löst. Det påverkar denna fråga. 
POC ska vara klar innan sommaren. Efos kommer att vara klar till hösten. Nästa steg blir att se 
över en lösning för SAMBI 

 
12. info: Automatiserat beslutsfattande (Torbjörn Svedung) 

Torbjörn Svedung, Melleruds kommun beskriver aktuellt läge i Fyrbodal när det gäller 
samverkan kring AI.  

• Kraven på organisationen kommer att innebära att varje kommun måste ha egen 
kompetens för att hantera en robot.  

• Största vinsterna handlar om att samverka kring processerna.  

• Genom AI kan eventuellt behovet av integrationer minska. 

• Gemensamma resurser för programmering kan vara en framgång. 

• Borde även vara en framgång att skapa lika eller gemensamma processer inom 
kommunerna. Kommunerna jobbar idag olika. Genom att ensa processerna kan 
kommunerna också dela på varandras AI. 

Mellerud handlägger idag alkoholtillstånd för samtliga kommuner i Dalsland. 
Roboten loggar in som en vanlig handläggare. Tvåfaktorsinloggning är dock inte löst.   
Målet är att ha egen kompetens som kan arbeta och utveckla AI. 
På gång. Försörjningsstöd, Interna processer såsom löneadministration.  
 

13. info: Rapport nano-utbildning (Maria Nilsson) 
http://vastkom.se/download/18.68ad06f4161342fe7df6a55e/1517320800036/Nanoutbildning.pdf  
Nano utbildning informationssäkerhet - Utvärdering genomfördes av studenter vid Göteborgs 
universitet. 
Sammanfattning 

• Kunskapsnivån upplevs ha ökat med ca 23% överlag. 

• Grundnivån har höjts avsevärt 

• Endast ett fåtal upplever sin kunskapsnivå minskade efter utbildningen  

• Nano-utbildning som utbildningsform anses vara effektiv och uppskattad. 
 
Diskussion: Svårigheten att få alla användare att genomgå hela utbildningen dvs samtliga 
utbildningsdelar upplevs hos flera kommuner. 

14. Kortare statusrapporter 
14.1. Arbete med länsgemensam avvikelsehanteringsrutin –  

En första workshop genomförd med fokus på att ta fram nuläge och önskat läge. 
14.2. Kommunikationstorget – Karl beskriver de problem som varit men nu ska dessa vara lösta 

och pilotkommunen Mark är ansluten. 
14.3. Aktuellt från Digitaliseringsrådet – Estlandsrapporten har skickats ut via nätverken. 
14.4. Re-boot – omstart för den digitala förvaltningen – Ett gemensamt remissvar har arbetats 

fram där Tore Jonsson har varit drivande. 
 
 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/download/18.68ad06f4161342fe7df6a55e/1517320800036/Nanoutbildning.pdf
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/esamhallet--digitalisering/pagaende-projekt/kommunikationstorget/lagesbild---karta.html
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15. Övriga frågor 
Mötesdatum – Karl skickar ut en Doodle-länk med förslag på mötestider. 

 
16. Punkter till nästkommande möte? 

16.1. Läget för e-arkiv? 
16.2. Innovationsslussarbetet 
 
 

Bilagor:  
DIS 
 
 
 
Anteckningar 
 
 
Siv Torstensson 
 

http://www.vastkom.se/
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