
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

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

Anteckningar SSVIT 
 

Deltagande 
Tomas Fellbrandt 
Joakim Svärdström (på distans) 
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Peter Lönn 
Lisbeth Nilsson 
Thomas Jungbeck 
Karl Fors 

Ej deltagande 

Förbundsdirektör Fyrbodals Kommunalförbund (vakant) 
Per-Olof Hermansson 
Håkan Sundberg 

Föredragande: 

Ingela Johansson 
Johan Kjernald 
Maria Nilsson 

2018-05-30. kl. 08.30-12.00  
Lokal: Konferenslokal ”tvåan”, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg.  
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1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
2.1. Övriga frågor 
2.2. Anteckningar från föregående möte (bilaga) 

 
3. Diskussion: Långsiktig plan (Länssamordnare och eSamordnare) 

Bifogat underlag föredras. Underlaget beskriver genomförda workshops på delregional nivå, 
enkätresultat från medarbetare på VGR, nationella behov, kvarvarande behov från arbetet 
med konceptet ”trygghet, service, delaktighet”. Dessa delområden ligger till grund för dagens 
presentation, till detta har SSVIT tidigare genomfört en egen workshop i frågan. 
 
Fyra inriktningar presenteras: 
- Alternativ 1: Nationell kraftsamling 
- Alternativ 2: Kraftsamling VGR 
- Alternativ 3: Kraftsamling delregional 
- Alternativ 4: Dagens läge: Delregional satsning. 
 
Förhoppningen är att nå en samsyn på långsiktig plan och att den kan förankras fram tills nästa 
möte. Att rekommendation till beslut tas på nästa SSVITmöte, för att sedan gå som underlag 
till beslut i VästKoms styrelse. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Hur lång är en långsiktig plan? Idag är den ej tidsatt. Uppfattning är att den är tillsvidare 
- Vi behöver möta upp det nationella på ett bra sätt och se till det händer i respektive 

kommun. 
- SKLs handlingsplan med fokus på grundläggande förutsättningar för digital utveckling 

behöver beaktas. Oklart idag hur den kommer påverka. 
- Hur man kan arbeta operativt på nationell nivå? Ett exempel på detta är Dela Digitalt där 

GR arbetat operativt 
- Västkom har en roll att sortera vad som bör göras vart (lokalt <-->nationellt) 
- Viktigt att få till ”verkstad” och samtidigt ha gemensam målbild och samordning. 
- I kommunernas behovsinsamling synliggörs nästan inte alls VGR-relaterade frågor 
- Göteborg ser stora utmaningar i hälso- och sjukvård gentemot VGR. Kommer kräva stora 

förändringar i kommunala organisationen - här behöver kommunerna hålla ihop. Skaraborg 
håller med angående VGR-relaterade frågor, dock viktigt att de regionala frågorna just 
kopplas mot VGR. Kommunspecifik utveckling på regional nivå efterfrågas ej 

- Boråsregionen vill se fortsatt satsning delregional nivå 
- GR påtalar att det händer mycket nationellt - det behöver vi hålla ihop. Det delregionala 

engagemanget får vi finansiera på annat sätt 
- Kommunerna behöver påverka kommunalförbunden att arbeta mer med 

digitaliseringsfrågorna i befintliga nätverk, inklusive dialogen med den nationella nivån 
- Om vi ska kraftsamla med VGR är det viktigt att vi har en ordentligt delregional förankring! 

Det spelar ingen roll om det är regionala resurser eller delregionala resurser som jobbar 
med t ex nära sjukvård, det viktiga är fokuset gentemot VGR. 

http://www.vastkom.se/
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- Utifrån VästKoms perspektiv så ser vi att VGR söker allt mer samarbete, vi får frågor om att 
de vill ha kommunrepresentanter i många arbeten. Sjukvården håller på att flytta ut i 
hemmen. Vi måste rigga ramverken för detta. 

- Det finns idag ett ekonomiskt överskott som kan användas i omställning från delregional 
satsning till satsning med VGR 

 
Beslut 
Styrgruppen går vidare med ett justerat alternativ 2, kraftsamling med VGR. Innebörden 
beskrivs i ett underlag som SSVIT-deltagarna förankrar inför beslut på nästkommande möte.  

 
4. Kortare statusrapporter 

4.1. Välfärdsteknik – status regionalt välfärdscentra & statlig satsning 
350 mkr satsas på välfärdsteknik i kommunerna. Förhandlingar pågår mellan staten och 
SKL. Det innebär 60 miljoner kr för kommunerna i Västra Götaland. SKL jobbar för att det 
inte ska vara allt för detaljerade krav kopplat till satsningen. Förhoppningsvis är 
förhandlingarna klara i juni.  
Arbete pågår med att paketera ett koncept kring regionalt välfärdscentra. Kontakt 
etableras med VGR. 
 

4.2. Aktuell status Ineras programråd 

- Förslag finns på målsättning att 50% av kommunerna ska vara anslutna till NPÖ som producenter  
- VGR för diskussion med Inera om att lyfta upp tillgänglighetsdatabasen till att erbjudas via Inera, 

men fortsatt förvaltas regionalt 

- Kommunernas kommer få frågan om de är intresserade av att Inera arbetar vidare med koncept 
för nationellt eArkiv 

 
4.3. Offentliga rummet 

Deltagarrekord. 1200 deltagare, cirka 400 fler än tidigare. Övervägande positiv 
återkoppling. Ekonomiskt var avsikten att göra ett noll-resultat, förväntan är nu att gå 
med vinst. 
 

4.4. Kommunikationstorget  
Några kommuner har gått över till den nya tjänsten. Projektet har utmaningar genom att 
leverantörens projektledare är sjukskriven, sedan en tid. 
 

4.5. Kalenderfederation i VG 
Fler kommuner har gått med i den kalenderfederation som erbjuds. Ytterligare 
kommunikationsinsats behövs. 
 

4.6. Efter SITIV 
Ett arbete med att ta över ansvar för ett projekt som arbetar med elevers hälsodata pågår. 
Drivs idag av folkhälsokommittén. En databas samt de som arbetar med själva processen. 
Arbete pågår även med mobil inloggning, EFOS, för SAMSA. Högt intresse upplevs från 
kommunerna. Något mer oklart från VGR. 
 
 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/esamhallet--digitalisering/pagaende-projekt/kommunikationstorget/lagesbild---karta.html
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4.7. FVM 
Förfrågningsunderlaget klart. 2901 sidor. (!) Utvärdering av anbud sker i 
augusti/september. Tilldelning i oktober. 
Vad behöver göras för att möta detta? Samordnad vårdplanering, dagens SAMSA , ska gå 
in i det nya systemet men med ytterligare funktionlitet, processer och målgrupper.  
I höst sker delregionala informationsmöten.  Viktigt att bland annat socialchefer och 
utbildningschefer kommer på det mötet. Kan vi få in FVM på kommunalförbundens 
ordinarie möten?  
 

4.8. DiREKT 
Tillsammans med VGR har VästKom fått 25 miljoner för utbildning av baspersonal (ESF-
projekt). Fråga har ställts, via hemsidan, om intresse finns att arbeta i projektet. Cirka 10 
kommunala medarbetare har lämnat sitt intressen. 

 
 

5. Övriga frågor 
-  

 
6. Punkter till nästkommande möte 

-  
 

12.00 
7. Avslut 
 

Antecknat av  

Karl Fors 

Länssamordnare VästKom 
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