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Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 
Tid: klockan 9:30 -12:30  
Plats: Gullbergsvass    

Närvarande:  
Joakim Svärdström (Ordförande)  
Thomas Jungbeck 
Per-Olof Hermansson   
Peter Lönn  
Kjell Karlsson  
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Karl Fors 
Linn Waller (sekreterare)  

 

Ej närvarande: 
Annika Wennerblom 
Lars Lindén 
Johan Fritz 

 

Inledning 
Joakim Svärdström hälsar alla välkomna till mötet. Särskilt välkomnades Magnus Nilsson 
och Helena Söderbäck som är nya mötesdeltagare. Dagens agenda och föregående 
mötesanteckningar godkändes.  
Till övriga frågor lades:  

 Gemensamt stadsnät i Västra Götaland 

 Beslutskraft SSVIT/SITIV samt förankring till kommuner 

1. Val av ordförande för 2014 
 

Beslut 
Fyrbodal tar över ordförandeskapet för SSVIT och SITIV 2014. Fyrbodal återkommer 
med namn på ordförande.  

 
2. Arbetet med Handlingsplanen (eSamhället) 

Arbetet med handlingsplanens områden behöver formaliseras och tydliggöras. För att 
möjliggöra detta har en process för hantering av uppdragsbeskrivningar tagits fram. Med 
den resursförstärkning som nu görs finns möjlighet att driva fler områden i 
handlingsplanen. Syftet med den nya processen är att få en tydlighet, såväl för 
medlemskommuner som för arbetsgivare och styrning (SSVIT), i vilket arbete som 
bedrivs. 
Processen för genomförande presenteras med projektets start, genomförande, 
information och projektavslut som ingående delar.  
 
Diskussion 
Det anses bra att arbetet tydliggörs kring vilka roller som finns och hur arbetet bedrivs. 
Utifrån processen anges arkitekturledningsgruppen (ALVG) som beredande av uppdrag. 
ALVGs sammansättning diskuteras, krävs ett större verksamhetsfokus med fler roller än 
nuvarande? Föreslagen uppdragsbeskrvivning är en bra början men kan behöva arbetas 
vidare på. 
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Information 
Det är bra att information samlas på VästKoms hemsida finns det risk att informationen 
inte når medarbetarna då de inte har en naturlig väg in på VästKoms hemsida? 
Eventuellt ska en koppling finnas från såväl kommunalförbundets som kommunernas 
hemsida för att underlätta informationsspridning. En källa (VästKoms hemsida) 
förespråkas, men med möjlighet till hänvisningar från kommunalförbunden, mfl. 
Riktade nyhetsbrev via e-post är också en möjlighet som använts tidigare. IT-
samordnarna har redan idag ett ansvar att informera i sina nätverk och då kring 
helheten. Önskan är att informations- och kommunikationsvägarna förtydligas. 
 
Organisation 
Kommunerna måste göra eget arbete kring den information och de förslag som tas fram 
regiongemensamt. Det behöver förmedlas information kring vilka förväntningar på 
insatser som efterfrågas av kommunerna. För att möjliggöra aktivt deltagande. Det är 
även viktigt att känna till hur den egna organisationen är representerad i olika nätverk 
och detta bör eventuellt ses över. 
 
Beslut 
* Framtagen process för uppdragsbeskrivningar godkännes. 
* Förslag på uppdragsbeskrivning revideras med att ej innehålla underskrifter. Nytt 
förslag presenteras på kommande möte.  
* Karl Fors tar fram förslag på hur nätverk och ALVG bör vara sammansatta till 
kommande möte.  
* Kommunalförbunden ser över hur information sprids från egna 
kommunikationskanaler utifrån den information som publiceras på VästKoms hemsida. 

 
3. eHälsa 

Beskrivning eHälsa 2013, ink prognos ekonomi 
Karl Fors föredrar en statusrapport. Svar har lämnats från kommunerna till SKL, under 
hösten, kring nuläge för 2013. Återrapportering har skett av VästKom till Socialstyrelsen. 
Västra Götalands arbete beskrivs i positiva ordalag. Positiv respons gavs från på den 
öppenhet som finns kring arbetet, framförallt utifrån den information som finns 
tillgänglig på hemsidan. Påpekanden fanns, exempelvis att NPÖ inte drivs tillräckligt 
hårt. Uppfattningen är att dagens nytta inte upplevs motsvara åtagandet.  
 
För att ta del av eHälsa-medel 2013 togs en överenskommelse fram som kommunerna 
skulle skriva under av tjänsteman och politisk företrädare. Detta för att öka den politiska 
förankringen i arbetet. Nästan alla överenskommelser är undertecknade undantaget 
några inom Boråsregionen. Överenskommelserna skickas nu åter till kommunerna.  
För att ta del av del av de nationella stimulansmedlen var ett av kraven att beloppet 
skulle medfinansieras med motsvarande summa. I Västra Götaland har en högre 
medfinansieringssumma åstadkommits genom arbetstid i kommunerna. Med detta avses 
detta åtagandet mot SKL/socialdepartementet vara fullgjort. 

 
Diskussion 
Det kan i vissa fall ha dröjt innan undertecknande har kunnat göras då 
överenskommelser gått direkt till kommunchefer och hamnat i skymundan. 
Överenskommelsen ska kunna fungera för att kunna betala ut stimulansmedel vid 
deltagande istället för att hantera detta för varje projekt. Ytterligare signering och beslut 
ska inte behövas. 
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Beslut 
Boråsregionen arbetar vidare med frågan för att få in resterande överenskommelser.  
 
Rapport från respektive insatsområde 
Trygghetslarm 
Projektledare tillsatt, anställd i Borås stad och arbetet har påbörjats. Borås stad är 
värdkommun och arbete bedrivs tillsammans med Ulricehamn och Tranemo. 
 
Säker roll- och behörighetsidentifikation 
* SITHS-kort kommer erbjudas kostnadsfritt till kommunerna beroende på 
invånarantal. Totalt sett kommer ca 2000 kort distribueras.  
* De SITHS-kort som idag finns ska kunna användas på fler sätt och på så sätt 
möjliggöra att man bara behöver ett kort för allt sitt arbete. 
* SITHS-kort testas för att säkra informationsöverföringen inom socialjouren. 
Information ska kunna delges och signeras med hjälp av tvåfaktorsinloggning.  
 
NPÖ 
Grästorps kommun har kommit igång och upplever viss nytta av den information man 
har tillgång till. Information om patient nås olika beroende på vilken enhet/sjukhus som 
publicerat den. Utbildningsmöten har hållits. Dialog behövs med VGR för förbättrad 
kvalitet. 
 
Mobilitet 
Fokus har varit genomfört förstudie. Information har skickats till SKL. Leveranser har 
kontinuerligt presenterats på VästKoms hemsida.  
  
e-Tjänster 
* Distansmöten utreder förutsättningar och genomför distansmöten mellan handläggare 
och HVB-boenden. Beskriver tekniska förutsättningar och skapar utifrån det en 
användarmanual samt tar fram gemensam adresslista. Utreder även säkra tekniker och 
verktyg för möjlighet till chatt mellan socialtjänsten och patienter. 
* eHemtjänst arbetar med att ta fram en implementeringsmodell samt arbetsmodell för 
införande av digital nattillsyn. 
* IT-teknikcoacher, behovs- och intresseanalys genomförs. 
 
Diskussion 
Hur kommunicerar vi den information vi tar fram, samt status i befintliga projekt? 
Information förmedlas via VästKoms hemsida i kombination med 
prenumerationsutskick. I samordnargruppen samlas status in från alla områden och 
sprids inom de egna medlemskommunerna via befintliga nätverk.  
 
Information om överenskommelse för eHälsa 2014 
Fyra fokusområden aviseras för 2014. Två områden från 2013 har slagits samman 
(mobilitet samt säker inloggning) till trygghet, service och delaktighet i hemmet genom 
digital teknik. I övrig kvarstår fokusområden från 2013.  
Grundkraven för att ta del av medlen är att:  
 konkret projektplan med angivna aktiviteter och i vilka kommuner de skall 

genomföras i lämnas in  
 beslut på att etablera handlingsplan för ”trygghet och säkerhet i hemmet genom 

digital teknik” finns från relevant nämnd eller styrelse.  
 uppdragsbeskrivning på regional samordnare presenteras  

 
Stimulansmedlen har minskats med cirka 1 miljon, till 10,5 miljoner kronor. 
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Beslut behöver tas i VästKoms styrelse på att engagemang finns kring att området ska 
hanteras och arbetas med under 2014. Finansiering och samverkan finns redan utifrån 
befintligt arbetssätt. 
 
Diskussion 
Kommer varje kommun behöva ta beslut? Tolkning är att det beslutet som behöver göras 
under kvartal 1, kan göras i VästKoms styrelse. Ytterligare beslut kan då hanteras under 
året i kommunerna. 
 
Beslut 
Karl tar fram förslag till beslut att ta i VästKoms styrelse, baserat på den information 
som skall ges av SKL i slutet av januari. 
 

4. Budget 2014 
Karl beskriver vilka intäkter och utgifter som förväntas 2014 samt status på ingående 
balans. Största kostnadsdelen är för de åtta samordnarna, två på varje 
kommunalförbund. Då dessa inte finns på plats redan från årsskiftet förväntas 
ytterligare utrymme i budgeten.  
 
Diskussion 
Kommunalförbunden ser det som positivt att stimulansen för anställning av samordnare 
höjs då kostnaderna ligger i linje med ny föreslagen nivå (829 040 kr). Syftet är att få en 
kontinuitet i arbetet genom att kunna erbjuda en attraktiv tjänst och lön för att få 
möjlighet att få in kvalificerade personer.  
I föreslagen budget beskrivs GITS-resurser. Det är oklart varför de personella resurserna 
har högre ekonomisk tilldelning jämfört med de kommunegna.  
Reflektion är att stimulansbidrag eHälsa kan komma att trappas av efter valet. 

 
Beslut 
Föreslagen budget antas. 
 
VGR tillfrågas hur budget för funktionsledare samt koordinator SVPL är framtagen på 
eftermiddagens SITIV-möte. 

 
5. Nya förslag på mötestider för 2014 

Nya förslag på mötestider för 2014 presenteras. VGR’s representanter har haft 
synpunkter och kommer dessutom ha tre nya medlemmar i SITIV då tidigare 
representanter går i pension. 
Lunch-till-lunchkonferens erbjuds som möjlighet. Förslagsvis i kombination med 
SSVIT/SITV-möte. 
 
Beslut 
Följande mötestider beslutas: 
2014-02-04  
2014-04-09  
2014-06-12 
2014-09-24/25 (Lunch till lunch konferens) 
2014-11-13 
2014-12-18 
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6. Rapporter 
Nationella kostnader för eHälsotjänster 
Ärendet rör kostnader för de nationella tjänsterna (Sjunet, HSA, SITHS, NPÖ). 
Information har tidigare givits att tjänsterna ska finansieras av kommunerna 
motsvarande 4-kronor per innevånare. Ytterligare formell återkoppling har ej skett.  
Karl och Tomas kommer delta på möte i början av januari där dialog i frågan förväntas. 
 
Nulägesrapport SKL 
Inom SKL har omorganisation skett. Flera medarbetare inom kommunal eHälsa har valt 
att sluta, detta i samband med att eHälsa knutits närmare den av SKL etablerade 
”avdelningen för digitalisering” /CeSam - Center för eSamhället. 
 
Statusrapport kommunikationstorget 
Kravställan för ny upphandling av kommunikationslösning i VG pågår. Kommunerna 
behöver lösgöra sig från VGRs del i befintligt avtal då VGR redan påbörjat ny 
upphandling. Befintligt avtal behöver förlängas för att kommunerna ska kunna följa 
nationell upphandling och eventuellt avropa på det istället för egen upphandling. VG-
gemensam arbetsgrupp för kravställan av kommunikationsbehov är etablerad och 
deltagare från denna grupp är även representerade nationellt. Detta för att möjliggöra 
påverkan och anpassning av nationellt nät till Västra Götalands kommuners behov. 

 
7. Digital Agenda 

Frågan bordläggs. 
 

8. Inför SITIVmöte 
Relationer med VGR 
Anteckningar från SITIV har under året varit otydliga bl.a. kring vilka beslut som tagits 
och i vissa fall har felaktiga beslut angivits. Då anteckningar ej godkänts har arbetet 
stannat upp.  
 
Diskussion 
Tydlighet krävs kring hur arbetet regleras. Önskemål finns att ett antal representanter i 
gruppen tittar på detta för att klargöra bl.a. juridiska aspekter. Styrkeförhållanden har 
varit ojämna men har blivit bättre. Ett förtydligande av VGRs arbetssätt önskas.  
SSVIT har fokus verksamhetutveckling med stöd av IT medan uppfattningen är att VGR 
har ett större fokus på IT. Vi möts därmed på olika villkor och många frågor får för stort 
tekniskt fokus. Det beskrivs att VGR’s organisationsförändring har ledordet 
verksamhetsutveckling. Hur skall gruppen LISA ses i förhållande till SITIV?  
Önskemål finns att VGR har beredskapsgrupp inför SITIV, motsvarande ALVG, så att 
information och beslutspunkter är förankrat i den egna organisationen innan möten. 
Representation från VGR i SITIV kommer att förändras under året pga ett antal 
pensioneringar. Detta ger tillfälle att framföra önskemål på hur gruppen bör 
sammansättas.  
 
Beslut 
Per-Olof Hermansson och Thomas Jungbeck tar utifrån ovan diskussion kontakt med 
företrädare för VGR för att diskutera SITIVs roll och parternas samverkan. Helena 
Söderbäck bidrar till gruppen vid behov av information kring nuvarande VGR-
organisation.  
 
Projekt SITHS 
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Linn Wallér presenterar kort resultat från workshop. Deltagande kommunerna ser 
positivt på en gemensam hantering av SITHS. Som nästa steg föreslås att respektive 
huvudman sätter upp utgivningskontor som hanterar kortutgivning i närområdet till alla 
oavsett huvudman samt att mobil utgivning utvärderas. För kommunerna innebär detta 
en engångskostnad för utbildning och utrustning på cirka 20 000kr för uppsättning av 
ett utgivningskontor. Hjo kommun är vidtalad som pilot. 
 
Beslut 
Kostnad för etablering av utgivningskontor motsvarande 20 000kr godkännes för 
pilotkommun. 
 
ITMV/SVPL – Mina Planer 
Befintligt system Klara SVPL ska ersättas av Mina Planer som ägs gemensamt med 
Skåne. Införandeprojekt formas och kommer att drivas under GITS. Förslaget innebär 
en förstärkning med ytterligare 1 ½ person. Projektet är till stor del ett 
verksamhetsprojekt och får inte undervärderas då det kräver förändrat arbetssätt. 
Teknikkostnader finansieras utifrån principen 30-70 (30% av kommunerna). Personella 
kostnader finansieras 50/50% 
Kort tidsplan är föreslagen. Det krävs ordentliga förlängningar av befintligt system, vid 
oförutsedda händelser. Representation i den mellan Skåne- och VGgemensamma 
styrgruppen krävs. Önskan är företrädare från SSVIT. Karl beskriver att han skulle 
kunna vara företrädare under införandet, tills de affärsmässiga och juridiska 
perspektiven är hanterade. Därefter beskrivs att verksamhetsföreträdare från SVPLs 
styrgrupp bör företräda kommunerna.  
 
Diskussion 
Diskussion krävs kring gemensam finansiering för införandet. Frågor som exempelvis 
avvecklingskostnad, struktur på ny organisation, mm behöver framgå. 
Tillkommande kostnader måste definieras för att se vilka kostnader som faktiskt är 
gemensamma. Exempelvis berörs kommunerna inte av alla integrationer som kan 
komma att krävas. Förtydligande krävs även kring hur teknisk projektledare samt IT-
arkitekt berör kommunerna. 
 
Beslut 
Föreslagna kostnader för VG-gemensamt införandeprojekt godkännes, förutom 
kostnader på teknisk projektledare och IT-arkitekt. Förtydligande på hur dessa roller 
företräder VG-kommunerna önskas. 
 
Karl Fors representerar Västra Götalands kommuner i den med Skåne gemensamma 
styrgruppen.  
 

9. Övriga frågor 
Gemensamt stadsnät i Västra Götaland 
På grund av tidsbrist gavs enbart information för intressenter under lunchen. 
 
Beslutskraft SSVIT/SITIV samt förankring till kommuner 
Frågan bordlades 

 
Mötet avslutas 
Joakim Svärdström tackar för mötet och avslutar.  
Anteckningar förda av 
Linn Wallér, Samordnare GR  
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