
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Lokal: GOTHIA SCIENCE PARK: Kanikegränd 3, Skövde 

Agenda ALVG den 17 maj 2018 
 

Deltagare: 
Peter Jonsson, Hjo kommun 
Christian Bonfré, Svenljunga 
Ingemar Ros, Götene 
Ingela Johansson, Boråsregionen 
Johan Kjernald, Göteborgsregionen 
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund 
Ann-Charlotte Klarén Skaraborgskommunalförbund 
 
Länk del av tid Göran Wästerlund, Alingsås 

 

 
1. Mötets öppnande  

1.1. Johan hälsade välkommen till dagens möte. 
 

2. Dagordningens godkändes  
 

3. Info: Inera  
Inera programråd är idag och Karl är på det mötet. Karl har skickat ut handlingar till kommuner 
för att få synpunkter på prioritering. Det har inte kommit in så mycket synpunkter. Fyrbodal 
har tyckt standardisering – och generellt beakta den lilla kommunens behov. Karl har 
sammanfattat de synpunkter han kommer ge på programrådet. Bilder 3-6 

 

Dialog på ALVG  
  

• Inriktningsdokument: det är inte det viktiga - det är aktiviteterna  
• Standardisering är ett viktigt område samt Vård och omsorg. (det kan finnas en del lågt 

hängande frukter här - men de måste få till kommunperspektivet. Idé;1177 för att boka 
familjerådgivning) 

• Tona ner skolvärlden  
  

 Mötet beslutade att skicka mail med synpunkterna till Karl. Siv skickade följande.  
• Prioriteritera ner Skola 

• Fokusera på att ”kommunifiera” befintliga tjänster såsom tex Tidsbokning via 1177.se (Boka 
familjerådgivning) 

• Ha längre framförhållning når det gäller kommuner. Budget för 2019 är snart satta. 
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4. Dialog: Långtidsplan för digitaliseringsarbetet  
Ingela gick igenom resultat från workshops. Bild 7-17. Utifrån resultatet genomfördes en ws 
med gruppen. Resultat har sammanställts av Ingela och är en del av underlaget. 

Reflektioner från ws: 

Sammanställningen av aktuella frågor som kräver samverkan. Det är ungefär samma frågor som 
för 10 år sedan. Fråga till oss i gruppen -Varför har vi inte kommit längre? 

De parametrar som man kan ändra på (öka, minska, låta vara som idag): 
  
• Samordnare Västkom 
• Samordnare KF - som jobbar efter VästKoms handlingsplan 
• Samordnare KF - delregionala frågor. 
• Finansiering GITS 
• VästKoms handlingsplan 
• Projektfinansiering 

  
  

5. info: ”Kalenderfederation i VG”  
Aktuell status presenterade med stöd av en karta , bild 18. Det är fortfarande få kommuner 
som anslutit sig. VästKom planerar att erbjuda informationstillfällen via Skype om 
kalenderfederation. 

 
I dialogen till kartan framkom synpunkter om att kommuner inte tycker att en 
kalenderfederation skapar nytta. Det finns exempel i länet om nyttor där kommuner har 
handläggning eller stödfunktioner i annan kommun Ex Tranemo samverkar med Svenljunga 
kring personalfunktion- här finns nytta i form av att det är enklare att boka tider med varandra. 

  
 

 
6. Info: Systemkartläggning – status  

Christian informerade att Kommits har Nya Zeelands lösning på gång -Infobase.  Johan har 
haft dialog med SKL för att få till en lösning. SKL hade en idé om att lägga det på en befintlig 
plattform, t ex KLASSA (vilket känns mer onaturligt än dela digitalt).  
 
Dialog i gruppen om att det vore bra med en lösning men att beroende på roll och ansvar så ser 
man olika information.  

  
 
7. Info: FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö 

 
ALFVG informerades om aktuellt läge i upphandlingsprojektet. 

 
Upphandlingsunderlag är snart klart för att kunna skickas ut till leverantörer. Vilka 
förberedelser behöver göras i kommunen? Detta tittar man på nu för att kunna ha dialog med 
verksamheterna, vård och omsorg resp elevhälsan. 
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• Systemet kommer införas först kring SÄS och kommunerna i Boråsregionen.  

• Viktigt att man kommer igång med standardisering kring begrepp. 

• Inbjudan har gått ut till en utvärdering av olika lösning (v34) till de framtida användarna. 57 
personer i olika professioner söks för detta. 

  
8. Återkoppling: Dynamiskt inköpssystem ”DIS” 

 
Kompetensutvecklingsaktivitet ska planeras för kommunerna kring detta. Kommentus kommer i 
framtiden pröva alla sina upphandlingar - Går detta att köra i DIS? 
 
Dialog om att VästKom kan bygga ett stöd för DIS och föra dialog med TendSign för att få till en 
testmiljö. ALVG ställde sig bakom detta initiativ. 

  
 
9. Diskussion: Västfolket 

Tjänsten ska läggas ned. Kan ersättas med tjänst från Inera. Genom ansökan till tjänsten via 
GITS kan införandekostnad minskas. Ska frågan prioriteras? 
 

Västfolket ska läggas ner - ett alternativ är att använda en tjänst från Inera vilket är en kostnad på  
-15000 kr uppstart, 15 öre per kund. PU-tjänsten mellanlagrar från Navet för att hålla nere 
kostnaden och ökar tillgängligheten. 
  
Hur ska ALVG se på Ineras tjänst? 

• Ska varje kommun göra som den vill eller ska vi försöka verka för att tjänsten används? 

• VästKom kan skriva avtal - spar uppstartskostnad men blir administration kring det - hur ser 
vi på det? 

• Behöver kommunerna KIR? 

  
ALVG bedömer att frågan behöver utredas vidare utifrån behoven samt även beakta GeoSecma 
och Kommunala bostadsbolag. 
  

  
10. Återkoppling: Representation i nationellt uppdrag ”säker meddelandehantering”  

 
ALVG informeras om att Joakim Svärdström BR går in i styrelsen och Thomas Wennersten 
Trollhättan, går in i arbetsgruppen. Imorgon har de en webbsändning 
 

11. Kortare statusrapporter informationspunkter till ALVG 
11.1. Kompetensprojektet med VGR: DiREKT 

Projektledare ska rekryteras för kommunerna. 
 

11.2. Arbete med länsgemensam avvikelsehanteringsrutin 

http://www.vastkom.se/
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Avvikelser hanteras i 6 vårdsamverkansområden och elevhälsan samt Västbus 
 
 
Siv har tillsammans med representant från VGR Daniella arbetat med uppdraget. Problemet idag 
är att det inte på ett enkelt sätt går att använda den information som registreras kring avvikelser i 
förbättringsarbetet. Det behövs en rutin för att hantera avvikelser i samverkan och förslag att se 
om IT-stödet Medcontrol är ett alternativ. Idag saknas en organisation som tar hand om 
avvikelserna och det saknas vilja att ändra sig. 
  
Siv visade avvikelserapportering från närvårdssamverkan SÄS. Avvikelserapportering finns men 
att sedan använda avvikelserapportering som underlag för att ställa nya krav på system etc verkar 
inte göras? 

  
Nästa vecka kommer man ha en WS kring vad som ska rapporteras, vem, hur och när. Dessutom 
hur uppföljningen ska ske. Siv och Daniella slutar så det finns ett uppdrag att utse ersättare. 
 

11.3. Kommunikationstorget –  
Övergången har börjat. 

11.4. Aktuellt från Digitaliseringsrådet  

• Offentliga rummet; anmälan är nu stängd. God uppslutning. 

• Infosäkprogrammet: -tar fram ett paket för att kommunicera med ledningarna där 
man också ger en nulägesanalys. 

• Öppna data är i starten ska upphandla konsultstöd 

 
12. Mötet avslutades med gemensamt besök på Future Days (Skövde kommun). 
 
Vid pennan 
 
 
Ann-Charlotte 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/esamhallet--digitalisering/pagaende-projekt/kommunikationstorget/lagesbild---karta.html

