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Anteckningar SSVIT 20181107 
 

Deltagande: 
Jan Malmgren 
Tomas Fellbrandt 
Joakim Svärdström 
Magnus Nilsson 
Peter Lönn 
Helena Söderbäck 
Lisbeth Nilsson  
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg 

Föredragande: 
Johan Kjernald 

Frånvarande: 
 

 

 

 

 

Thomas Jungbeck 
Karl Fors 

 

2018-11-07. kl. 09.30-12.00  
Lokal: GR konferens, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg 

 
1. Mötets öppnande  

Välkomnande av nya deltagare 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor läggs till. 
Anteckningar från föregående möte läggs till handlingarna. 

 
3. Långsiktig plan 

Karl Fors beskriver att politiskt inriktningsbeslut är taget i VästKoms styrelse. Avsikten är att 
med dagens mötespunkt diskutera innebörd, roller och planeringsunderlag för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  
 
Noteringar från diskussionen 
- eSamordnarna arbetar med ett förslag på rollbeskrivning för att tydliggöra relationen till 

kraftsamlingen 
- Visionen från 2009 har ett brett angreppssätt utifrån digitaliseringen som helhet. Viktigt att 

VästKom nu tar en tydlig roll i samarbetet med VGR för att fokusera på en sammanhållen 
hälsa och sjukvård i VG. Det är också viktigt med ökad tydlighet angående vad som 
hanteras regionalt/delregionalt 

- Idag har kommunalförbunden olika förutsättningar att lyfta digitaliseringsfrågor till 
strategisk nivå. Det finns en utmaning i att hitta gemensamma vägar framåt 

- Kraftsamling gentemot VGR ska inte vara begränsande för andra områden inom vård och 
omsorg 

 



 

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 

Beslut 
SSVIT ger Länssamordnare samt eSamordnarna i uppdrag att ta fram 
handlingsplan/projektplan för satsningen till nästa styrgruppsmöte. 

 
4. Budget 2019 

Karl Fors visar förslag på budget för 2019. Önskan är att styrgruppen godkänner budgeten, för 
att sedan kunna beslutas i VästKoms styrelse. 
 
Noteringar från diskussionen 
- I budgeten står området center för välfärdsteknik med ofinansierat. Bör inte medel avdelas 

till detta område? Det är ett viktigt område, men i dagsläget behöver området hanteras via 
den förstärkning som görs på delregionala resurser. Dock finns medel via ”oförutsedda 
utgifter” 

 
Beslut 
Styrgruppen godkänner budget för 2019 
 

5. Uppföljning 2018 
Hur önskar styrgruppen att återrapportering av delregional satsning för 2018, alternativt 2016-
2018 ska ske? 
 
Beslut 
Ett ramverk för återrapportering tas fram för att kunna redovisa den delregionala satsningen 
för 2016-2018. 

 
6. Mötestider 2019 

Förslaget är att hålla kommande års mötestider cirka en vecka innan Ineras programråd samt 
före det VGR-gemensamma mötet i gruppen SITIV. 
 
Beslut 
14 feb, tisdag 14 maj, torsdag 18 sept, 5 november,  

 
 
7. Verktyg för systemkartläggning 

Johan Kjernald beskriver pågående arbete med en kartläggning av IT-system som drivs av GR. 
2014 och 2015 genomförde VästKom en uppskattad enkätundersökning. Avsikten var att 2016 
inkludera kartläggningsfunktionaliteten i Dela Digital. SSVIT tog därav beslut på att avsluta 
genomförandet av enkätundersökningen. Funktionaliteten inkluderades aldrig i Dela Digital, 
varpå nu då GR åter tagit upp arbetet igen. 

 
Funktionaliteten är efterfrågad och många har visat stort intresse på dela digitalt. 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har lyft frågeställningar kring rikets 
säkerhet, vilket avgränsar områden som infrastruktur, skalskydd, antivirus, med mera. 
Avsikten är att placera tjänsten på antingen VästKom eller på SKL, av juridiska skäl. 
 
Noteringar från diskussionen 
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- Kan Inera vara en aktör som tillhandahåller tjänsten? Möjligtvis, inom ramen för SKLs 
ansvar 

- GR har gjort det för de tretton kommunerna, det är ett litet merarbete för att inkludera de 
49. Hur ska vi förhålla oss till de 290 kommunerna och relation till driftskostnader osv? 

- 290 kommuners information innebär ett mervärde 
- SKL har erbjudit att ta kostnader för förvaltning och drift. Viktigt att reglera detta så att 

inga överraskningar kommer över tid 
- Viktigt att synliggöra argument för att uppdatera uppgifter över tid 
 
Styrgruppen är positiv till arbetet och till 290 kommuners delaktighet. En överenskommelse 
med SKL behövs. VästKom ansvarar tillsammans med GR för informationen om kommande 
erbjudande till de 49 kommunerna. 
 

8. FVM – framtidensvårdinformationsmiljö  
Thomas Jungbeck beskriver aktuell status. Upphandlingsprojektet är avslutat och man övergår 
nu i en implementeringsfas. En utmaning är att ha en kommunrepresentant i 
programstyrgruppen som kan fatta beslut strategiska frågor som rör implementering av FVM.  

 
Noteringar från diskussionen 
- Det är ett omöjligt uppdrag att hitta den personen som kan företräda alla 49 kommuner, 

med beslutsmandat, i dessa frågor 
- Viktigt att ha en regional struktur som kan vara ett tydligt stöd för kommunrepresentanter 
- En samverkansmodell för hur VGR och kommunerna ska arbeta tillsammans i frågan 

etableras 
- Kan vi delta med fler kommunrepresentanter i styrgrupp? 

 
Beslut 
VästKom tillfrågar VGR om fler kommunrepresentanter kan inkluderas i styrande FVM-
grupper.  

 
 
9. ESF projektet DiREKT 

Karl Fors informerar att DiREKT-projektet haft dialog med ESF om huruvida projektet ska 
fortlöpa eller avslutas utifrån utmaningar i tidsplan och resurssättning. En ändringsansökan är 
gjord där ESF-finansiering minskas till cirka 7 miljoner. Ändringen möjliggör mer tid till 
förberedelser, men ger färre medarbetare möjlighet att delta.  

 
10. Inför SITIV 

Agendan till SITIV diskuteras 
 
11. Kortare statusrapporter 

11.1. Aktuell status Ineras programråd 
11.2. Kommunikationstorget  
11.3. Kalenderfederation i VG 

 
 
12. Övriga frågor 
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13. Punkter till nästkommande möte 

13.1. Välfärdscentrum i VG  
 
14. Avslut 
 

 

Antecknat av:  

Johan Kjernald 
eSamordnare GR 


