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Anteckningar SSVIT 
2018-02-14. kl. 09.30-12.00  
Lokal: Konferenslokal ”Sjuan”, GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg.  

 
 
Närvarande: 
Magnus Nilsson 
Joakim Svärdström 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Per-Olof Hermansson 
Lisbeth Nilsson 
Peter Lönn 
Karl Fors 
Håkan Sundberg 
Tomas Fellbrandt 
 
Frånvarande: 
Anneli Snobl 
 

 
 

1. Mötets öppnande  
Mötesdeltagarna presenterar sig och Thomas Fellbrandt, kommunchef Skövde kommun, 
hälsas välkommen till SSVIT.  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. 
 
Anteckningar från föregående möte godkänns efter korrigering utifrån synpunkt på en 
diskussionspunkt från GR. 

 
 

3. Måluppfyllelse 2017  
3.1. Karl Fors beskriver det regionala arbetet för 2017. Beskrivning finns att nå via länk. I 

analysen beskrivs att kompetenshöjande aktiviteter och pilotprojektet med att skippa fax, 
till förmån för NPÖ, varit särskilt framgångsrikt. Årets har kantats av personalomsättning 
och personalbrist.  
 

3.2. Delregional rapport 
Respektive delregion beskriver sitt arbete med den delregionala satsningen. Flera 
delregioner har valt att, på kommunernas uppdrag, rekrytera gemensamma 
dataskyddsombud. Boråsregionen har fokuserat på att ge operativt stöd till kommunerna, 
även Skaraborg har många aktiviteter med kommunerna. I Fyrbodal och 
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Göteborgsregionen är inte digitaliseringsfrågan en naturlig fråga för 
kommunchefsgruppen. Arbetet sker mer i kluster. 
 
Diskussion 
- Upplevelsen är att Skaraborg och Boråsregionen fått bra fart på delregionalt arbete  
- Det finns olika förväntansbild på kommunalförbundet. Behov av dialog på strategisk 

nivå utifrån ledningens perspektiv, med fokus på ex kompetensfrågor. I nätverken, mer 
på handläggarnivå, där beskrivs ett behov av operativt stöd 

- Vad gäller verksamhetsutveckling har försörjningsstöd och automatisering av 
densamma lyfts fram, nationellt. Det finns enklare frågor att hantera än just denna. 
Men när bevisligen även denna kan hanteras, vad är det då som begränsar oss? 
Samverkan och automatisering är en överlevnadsfråga för att kunna motsvara den 
kommunala kompetensen 

- Ett tips är att som Boråsregionen använda sig av ett e-ledningsråd, före varje 
kommunchefsmöte. Digitaliseringsfrågorna blir en punkt på varje kommunchefsmöte. 

- Det är positivt med delregional satsning och extra resurs på kommunalförbundet för 
att jobba mer nära kommunerna 

- Var sker samverkan, på vilken nivå och varför? Det är olika vad gäller drift, eller andra 
frågor. VästKom ska lägga kraften med VGR, i än högre grad. Viktigt att sådan 
sortering görs. En viktig fråga blir med det välfärdsteknik, där vi rimligtvis gynnas av en 
relation med VGR 

- VGR har en logik, där man nu mer samlas regionalt. Vi behöver mötas med en 
kommunal struktur. 

 
 
4. Dialog: Framtidsplan 2019-2020  

Karl Fors ger en ekonomisk bakgrund. VGR förbereder för att avsätta en utvecklingspott, för 
att kunna ta snabbare beslut än idag. För att kunna starta projekt mer frekvent än i samband 
med beslut om budget inför kommande år.  
 
Önskan är att ta fram ett underlag för förankring och synpunkter inom respektive delregion 
och att SSVIT kan ta beslut om en framtidsplan på kommande möte i maj. 
 
Diskussion: 

- Bra att få underlag för att ta hem frågan till den ordinarie strukturen 
- Vi har en kraftmätning från VGR som vi måste matcha upp med. Vad är på gång inom 

1-3 års sikt – med VGR. Hur ser utvecklingen ut med Vårdsamverkan Västra Götaland? 
Det är viktigt att få in VGRs perspektiv. Vi behöver matcha den organisation som VGR 
nu skapar med omställningsprogrammet och Jan Ericsson 

- Digitalisering i skolan, ska den frågan lyftas igen? Eller ska vi tydligt säga att vår roll är i 
relationen med VGR och Vård och omsorg.  

- Det är viktigt att inte släppa bakgrunden, det politiska beslutet som gör att vi förfogar 
över 6-kronan. Finansieringen har sin bakgrund i vård och omsorg och ”IT” 

- Bra om underlaget vägleder delregionerna att belysa ett antal huvudfrågor 
- Är frågorna viktiga och vi är tydliga med vår roll. Då finns det andra som kan ta andra 

roller. Vi behöver inte ansvara för helheten  
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- Välfärdscentra. Det är ett viktigt spår som vi bör ta en roll i 
- Vi behöver vara med och påverka hur nationella satsningar ser ut 
- Göteborg tittar på att ta fram en ”social science park”. En förstudie är genomförd 
- Bra om vi kan bjuda in Jan Ericsson till SSVIT för att föra dialog 

 

Beslut 

Karl Fors får i uppdrag att ta fram ett underlag med alternativ till framtidsplan. Alternativen 
förankras med delregionerna och ALVG inför SSVIT maj. Några frågeställningar tas med för att 
initiera diskussionen delregionalt/lokalt. 

 

5. Inera – programråd och ägarråd  
5.1. Inera programråd 

SSVIT ska utse en länsföreträdare till Ineras programråd. Flera kommuner, kommunalförbund 
samt VästKom har nominerat företrädare för länet.  
 
De av de nominerade som är en del av SSVIT lämnar rummet och är inte en del av beslutet. 
 
Beslut 
Karl Fors, VästKom, utses till Länsrepresentant för Västra Götaland tillsammans med Malin 
Lundkvist, Intraservice - Göteborgs stad. 
 

5.2. Inera ägarråd 
Finns det fördelar med att ha en länsgemensam företrädare för det politiska ägarrådet? 
Frågan har lyfts från en kommun och ska diskuteras med VästKoms AU 

 
Beslut 
SSVIT rekommenderar VästKoms AU att inte starta arbetet med att ta fram en gemensam 
ägarrådsrepresentant. 
 

 

6. Prioriteringen av SKLs handlingsplan  
Kommunerna har genom kommunalförbunden prioriterat SKLs handlingsplan för digital 
utveckling. SKL processar nu hur de högst prioriterade aktiviteterna ska genomföras.  
 
Beslut 
SKLs förväntan på kommunernas delaktighet i handlingsplanen för digital utveckling ska finnas 
med i underlaget för vår egen långsiktiga planering till mötet i maj 
 

7. Systemkartläggning 2.0  
Johan Kjernald beskriver behovet av att återuppta och utveckla en systemkartläggning för 
länet. Frågan har lyfts till ALVG av GR. SSVIT ges en första information om arbetet. En 
behovsbeskrivning finns framtagen. Johan beskriver målbilden av kommunerna ska kunna 
söka och filtrera, för att söka samarbetspartner, i en vy som kan liknas med 
produktjämförelsetjänsterer, såsom pricerunner. 
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8. Kortare statusrapporter 

8.1. Välfärdsteknik – statusrapport 
Arbetet är ej uppstartat. Personalbrist. Startar förhoppningsvis i maj. 

8.2. Offentliga rummet 
Planering fortgår enligt plan. Intressanta seminarium kommer erbjudas. Anmälan är öppen. 

8.3. Kommunikationstorget  
Marks kommun först ut att testa anslutning. 

8.4. Kalenderfederation i VG 
ALVG har initierat ett arbete som möjliggör för kommunerna att ta del av medarbetares 
närvaro/frånvaro information. En förenkling för samarbeten över organisationsgränser.  

8.5. Re-boot – omstart för den digitala förvaltningen 
Borås, Svenljunga, Trollhättan och Uddevalla är tillsammans med VGR remissinstans. Karl 
har kopplat samman dessa remissinstanser med det nationella forum som byggs upp för 
erfarenhetsutbyte i frågan.  
 

9. Inför SITIV 
Agendan gås igenom. 

 
 

10. Övriga frågor 
 
 
11. Punkter till nästkommande möte 

Strategi för 2019 . Mötet avsätts i huvudsak för denna mötespunkt.  
 

15.30 
12. Avslut 
 

Antecknat av:  

Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom 
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