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Anteckningar SSVIT 
 

Jan Malmgren 
Tomas Fellbrandt 
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg  
Magnus Haggren 
Magnus Nilsson (frånvarande) 
Helena Söderbäck 
Peter Lönn 
Lisbeth Nilsson 
Carina Helgesson Björk 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 

Jenny Edvardsson (sekreterare) 

 

2019-05-19. kl. 9.30-12.00  
Lokal: Teams  

 

1. Mötets öppnande  
2. Godkännande av dagens agenda 

2.1. Övriga frågor: Informationssäkerhet – FVM, från Boråsregionen 
3. Föregående Anteckningar  

Godkänns och läggs till handlingarna. 
4. Mötestid november, nytt datum 

Förslag 5 november, 9.30-12.00.  
Ny mötestid fastställs. 
 
 

5. Info: Underlag nationellt  
På föregående möte diskuterades motionen ”Sverigeförhandling om välfärdens 
digitala infrastruktur”. Ann-Charlotte Järnström ger en kort bakgrund av frågan  

 
6. Info: Förändring av nationell struktur för digitalisering, Inera och SKR 

Karl Fors informerar om att Inera förändrar styrning av bolaget. Regionerna kompletteras med 
extra grupp med utvalda regiondirektörer. Inera degraderar nuvarande programråd till att 
kunna bli en referensgrupp och hänvisar till styrning via SKRs kommunchefsnätverk, med flera. 
Tidigare ingick Ann-Charlotte Järnström i Ineras beredningsgrupp, denna har också lagts ned. 
Västkom driver frågan att inkludera Västsverige i det nationella arbetet. Det är fortsatt oklart 
hur SKRs förankringsstruktur ska leda Inera rent praktiskt. Stockholm och Skånes 
kommunförbund samtalar med VästKom om att formulera en gemensam skrivelse till SKR 
angående digitaliseringsfrågor.  

http://www.vastkom.se/
http://kongress.skl.se/download/18.1a82111d16e6c321a365cac7/1574020707006/47-Sverigef%C3%B6rhandling-digitala-infrastruktur.pdf
http://kongress.skl.se/download/18.1a82111d16e6c321a365cac7/1574020707006/47-Sverigef%C3%B6rhandling-digitala-infrastruktur.pdf
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Noteringar från diskussionen 
- SKR har ett helhetsansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling och det är viktigt att 
det inte tappas bort. Vad ska Inera ansvara för och hur ska det hänga ihop med SKR?  
- Bra om vi hjälps åt att sätt press på SKR för ökad tydlighet. 
- Göteborgs stad har önskat tydliggjord styrning på Inera´s ägarråd. Viktigt att Inera fångar upp 
kommunernas behov, bland annat SDK där ett nationellt förhållningssätt efterfrågas.  
- Önskvärt att Inera och projektet säker digital kommunikation involverar verksamheternas 
behov och inte bara en teknisk struktur.  
 
Beslut: Karl Fors och Ann-Charlotte Järnström tar fram ett förslag på skrivelse (tillsammans 
med STHLM och Skåne) som förmedlas till SSVIT för synpunkter innan den skickas till SKR.  
 

7. Info: Presentation av rekvirerade eHälsamedel i VGK – kartbild 
Karl Fors informerar om vilka kommuner som hämtat hem nationella stimulansmedel för 
digitalisering inom äldreomsorgen, se bilaga. Stimulansmedel fördelas med på 50% av 
stimulansmedlen per invånarantal, 50% fördelas på personer inskrivna i kommunal 
hemsjukvård. Kommuner som ännu inte rekvirerat medel kan fortsatt göra det. 
 
 

8. Info: Organisation och roller 2021 (bilagor) 
Karl Fors informerar om förmedlat  underlag som innehåller historik, ekonomisk status,  
nulägesbeskrivning samt förslag på framtida organisation/förhållningssätt genom en 
sammanfattande powerpoint. Beslut planeras till september 2020.  
Vi har många olika forum idag men otydliga roller och ansvarsområde. Vi behöver prioritera 
om vi genom SSVIT ska kraftsamla i mer lika åtagande för kommunerna i länet eller mer olika 
lokalt anpassade satsningar. 
 
Förslag presenteras enligt handlingar: e-samordnarna anställs och leds via Västkom, antalet e-
samordnare sänks från 8 till 3.Potentiell mellanväg redovisas också.  
 
Noteringar från diskussionen:  
- Fyrbodal har diskuterat frågan och de önskar en delregional e-samordnare, har sett goda 

effekter av den funktionen sedan tidigare. FVM är en ”mindre” del i helheten, även andra 
digitaliseringsfrågor måste prioriteras. Förslag 2, i presentationen, stödjs av Fyrbodal. 
Fyrbodal poängterar att det är olika förutsättningar för våra delregioner i 
digitaliseringsfrågor. Styrning och ledningsfrågor väsentliga att reda ut. 

- Skaraborgs kommunalförbund anser att samverkan 49 kommuner är viktig men tror inte 
Västkom ska hantera alla digitaliseringsfrågor. Lokal förankring är bra men kan ske i 
samverkan med Västkom. Skaraborg står bakom förslag 2 och anser att Västkom kan styra 
resursen. Digitalisering är en stor och bred fråga som måste hanteras såväl regionalt som 
delregionalt, viktigt att samordna oss och tydliggöra uppdraget. 

- GR anser att det är viktigt att prioritera e-samordnarresurserna. GR upplever att de har ett 
bra nätverk och samverkan inom GR. Samverkan mellan 49 kommuner viktiga i bla. FVM-
arbetet. De delregionala frågorna ska och kan hanteras delregionalt. GR stödjer 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/images/18.5b4505d4171dc987b1eecae2/1589233132703/7.%20inh%C3%A4mtade%20stimulansmedel.png
http://vastkom.se/download/18.5b4505d4171dc987b1eecae4/1589233132751/8.%20Samverkansorganisationen%202021.pdf
http://vastkom.se/download/18.5b4505d4171dc987b1eecae4/1589233132751/8.%20Samverkansorganisationen%202021.pdf
http://vastkom.se/download/18.5b4505d4171dc987b1eecae3/1589233132726/8.%20Presentation%20f%C3%B6rslag%202021.pdf
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ursprungsförslaget. FVM ger en möjlighet att samverka och utveckla verksamhet. 
Kostnader för införandet av FVM behöver prioriteras. 

- Boråsregionens kommunalförbund stödjer förslag 2. Vill inte släppa delregional koppling, 
den är förankrad hos kommunerna och är viktig.  

- FVM är ett stort arbete för samverkan, ekonomi mm. Viktigt med verksamhetsutveckling 
med stöd av IT, digitaliseringsfrågor kan inte stå för sig själva. 

- Båda diskuterade förslag har delregional involvering. Hur väl drivs arbetet i befintliga e-
hälsonätverk och IT-nätverk som KF har? Hur ska aktiviteter finansieras delregionalt? Vi 
behöver enas om vi ska jobba, brett eller smalt. Olika förutsättningar för e-samordnarna i 
de olika kommunalförbunden som gör det svårt att samordnas gemensamt. 

 
Beslut: Västkom omarbetar förslag 2 och bjuder in till ny dialog innan nästa bokade möte i 
september.  
 
 

9. FVM 
9.1. Hur blev det med avropen – presentation 

Ann-Charlotte Klarén informerar om att alla kommuner avropat option 1. Option 2 
(elevhälsa) har 14 kommuner avropat. Option 3 (kommunal hälso- och sjukvård) har 9 
kommuner avropat. 
Karl Fors tillägger att kostnadsfrågan varit central i avrop. Alla kommuner har inte haft 
möjlighet att köpa eftersom de inte tidigare tecknat option – något som flera nu ångrat.  
Helena Söderbäck poängterar att det är en framgång att alla tecknat option 1. 
 

9.2. Beslut: Ny fas i projektet, med justerad organisering som resultat 
Karl Fors beskriver att projektdirektiv för kommun-FVM är beslutat sedan tidigare av 
styrelsen, projektplan för projektet Kommun-FVM är beslutad av SSVIT. Nu har VGR 
definierat roller, för sin del, vilket tydliggör vilka roller och kompetenser som behövs för 
kommunerna i kommun-FVM projektet.  
FVM arbetet går in i ny fas: design och test. Att införa och implementera kommer att pågå 
parallellt. I Missiv och Bilaga presenteras förändrade ansvar och omfattning för e-
samordnarna i FVM projektet. Det finns även fortsatt kompetenser/roller som budgeterats 
för men inte ännu rekryterats. 
 
Noteringar från diskussionen: 

- Varje kommun ska utse en implementeringsansvarig som ska kunna lyfta och förankra 
frågor i FVM-programmet via projektet Kommun-FVM. Till den 22/5 ska kommunerna ha 
utsett en implementeringsansvarig. 

- Dialog krävs mellan kommunförbundsdirektörerna för hur resurserna ska lösas  
- Vad är skillnaden mellan denna fråga och punkt 8? Karl Fors svarar att resurser för FVM-

arbetet är något vi behöver lösa nu, inte i höst. 
 
Beslut: SSVIT ställer sig bakom förslag till beslut enligt missiv. Karl tar kontakt med 
respektive förbundsdirektör för att möjliggöra genomförandet. 
 

9.3. Beslut: Godkännande av stödmaterial för implementeringsprogrammet (bilaga) 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f334706c/1589447962459/9.2%20Ny%20fas%20i%20projektet,%20med%20justerad%20organisering%20som%20resultat.pdf
http://vastkom.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f334706c/1589447962459/9.2%20Ny%20fas%20i%20projektet,%20med%20justerad%20organisering%20som%20resultat.pdf
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Projektet har tagit fram stödmaterial i missiv och bilaga där kommunernas åtagande i 
kommande implementering definieras. 
 
Beslut: SSVIT godkänner att stödmaterialet. 
 

9.4. Beslut: Nominering av nya representanter till AU (bilaga) 
I underlag finns förslag på text, att godkänna och därefter återkomma med förslag på 
representanter för deltagande i Kommun-FVM-AU 
 
Beslut: SSVIT godkänner informationen och återkommer med nomineringar  
 

9.5. Info: Risker från FVM-programmet  
Karl Fors informerar om pågående hantering av risker inom programmet. Vikten av 
informationssäkerhet är en sådan fråga. Det är ännu inte klart hur kommunerna ska 
involveras i frågan. 
 
Noteringar från diskussionen 
Boråsregionen och Göteborgs stad poängterar att frågan är viktig och att Västkom och 
kommun-FVM projektet behöver driva frågan, en särskild arbetsgrupp kan behövas.  
 

9.6. Info: Hur stödjer VästKom de som inte avropat?  
Karl Fors informerar att VästKom får frågan om ”hur VästKom stödjer de som inte 
avropat”? Svaret som ges är att kommunerna behöver samlas i frågan via 
kommunalförbunden för att Västkom därefter ska ges möjlighet att hantera frågan. 
 
Noteringar från diskussionen:  

- Göteborgs stad har bjudit in länets kommuner till en förutsättningslös dialog för att se om 
flera kan samverka i gemensam upphandling. Skaraborg välkomnar inspelet till dialog och 
samordning.  
 

 
10. Inför SITIV 

Mötet har särskild tonvikt på diskussion om handlingsplan, en uppdragsbeskrivning och ett 
förslag till remissvar kring välfärdsteknik samt aktuellt läge GITS.  

 
Noteringar från diskussionen: 
- Uppdragsbeskrivning Välfärdsteknik i samverkan upplevs ha hälso- och sjukvårdsperspektiv 

och kommunernas perspektiv saknas. Jenny Edvardsson kommenterar att syftet är att 
uppdraget ska ha ett individperspektiv och att genom praktiska fall identifiera 
samverkansområde för att sedan kunna sortera var saker hör hemma. Tanken är att pröva 
ett annat angreppssätt på denna stora komplexa fråga, att inte utgå från organisationer 
och lagrum utan istället på individens behov för att undvika att fastna i ”stuprörstänk” från 
början. 

 
 
 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/download/18.5ee1fbdf17205f25f334706d/1589447962482/9.3%20FVM%20Missiv%20godk%C3%A4nnand%20av%20st%C3%B6dmaterial-merged.pdf
http://vastkom.se/download/18.5b4505d4171dc987b1eecae5/1589447934391/9.4%20Nomineringar%20till%20deltagande%20i%20Kommunernas%20FVM.pdf
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11. Övriga frågor 
Hanterade genom FVM-punkt 9.5 
 

12. Punkter till nästkommande möte 
- 
 

13. Avslut 
 

 
 
Antecknat av: 
Jenny Edvardsson 
VästKom 

http://www.vastkom.se/

