
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
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Anteckningar SSVIT 
Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 
2015-05-20. kl. 09.30-12.00 (fika från 9.00)  
Lokal: Vagnen, Vita huset (nya Gullbergsvass), Bergslagsgatan 2.  
 

Deltagande: 
Per-Olof Hermansson 

Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 

Lena Brännmar 
Kjell Karlsson 

Lars Lindén  
Johan Fritz (del av mötet) 

Karl Fors     

Frånvarande: 
Annika Wennerblom 

Magnus Nilsson 
Sven Höper 

 
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor adderas. 

 
3. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar läggs till handlingarna 
 

4. Återkoppling på dialog med VGK (bilaga) 
 

5. Diskussion långsiktighet  
Thomas Jungbeck sammanfattar diskussionen på föregående möte med att en plan för fortsatt 
arbete under tre år behövs. Diskussionen fördes kring ställningstagande delregionalt kontra 
regionalt. På mötet beslutades att frågan skulle diskuteras vidare delregionalt. 
 
Återkoppling på dialog efter föregående möte 
Skaraborg: Mer delregionalt och styra utifrån delregionala frågor. Vidare viktigt att besluta om vad 
som är regionalt, delregionalt och lokalt. Vilka frågor hanteras var? 
Boråsregionen: Prioritera det delregionala genom en delregional resurs. Viktigt att frågorna 
sorteras. 
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Göteborgsregionen: Ingen dialog ännu i kommunchefsnätverket. Nuvarande bedömning är att 
resurserna räcker till att facilitera. Inte att gå in i detalj. Delregionalt kan vara en rimlig 
ambitionsnivå.  
Fyrbodal: Viktigt att inte tappa det regionala helt och hållet. Behovet är att resurserna bör vara 
flexibla under den aktuella tidsperioden. Viss tid bör delregionala aktiviteter prioriteras annan tid 
regionala eller nationella. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Nuvarande förslag är att gå till VästKoms styrelse med ett förslag om vilka resurser som krävs 

för en treårig satsning 
- Viktigt att ha en motpart till regionen!  
- Viktigt att stödresurser fördelas så att det inte blir ett: a, b och c-lag. Vilken organisation som 

står för stödet till kommunen spelar mindre roll 
- Utgångspunkten är att det finns en basresurs. Med rådighet delregionalt. Sedan äskas 

ytterligare medel för fyra resurser 
- Kommunalförbunden kan anställa och sedan ”låna ut” till VästKom. Flexibilitet är viktigt.  
- Hela vitsen med SSVIT är att kunna prioritera och styra regionalt 
- VAD-frågorna måste vi arbeta med regionalt. Utgå från det. Sedan får man delregionalt 

prioritera i övrigt. eHälsa bör hanteras regionalt. 
- Jobbet måste göras i kommunerna. Vi kan facilitera. Inte genomföra. 
 
Förslag till beslut: 
VästKoms kansli får i uppdrag att till VästKoms styrelse föreslå resurser för en treårig satsning. 
Underlaget ska beskriva VGRs 3R-samarbete samt att behoven vida överstiger de resurser som 
föreslås.  
 
Karl Fors får i uppdrag att till kommande möte presentera ett planeringsunderlag för vad som kan 
göras regionalt samt en beskrivning av rollen eSamordnare. 
 

 
6. Projekt/uppdrag återkoppling inom område ”gemensamma funktioner och tjänster” 

6.1. Statusrapporter 
6.1.1. eArkiv - kravspecifikation för gemensamt avrop  

Uppstartsmöte hålls 15 juni. Drygt tio deltagande kommuner. Några kommuner deltar 
med flera representanter. Flertalet möten ska hållas med distansmötesteknik. 
Arbetsgrupper är uppdelade i teknik, arkiv, avtal. Kravspecifikation beräknas vara 
färdig till SSVIT-mötet i november. Bristande intresse för arbetsgruppen med fokus på 
upphandlingskompetens finns. 

6.1.2. Regionarkivsutredning 
Uppdraget om gemensam förstudie togs inte vidare till samrådsorganet för politiskt 
beslut. Karl Fors har skickat inbjudan till ett uppstartsmöte med berörda aktörer och 
avser att tillsammans med dessa genomföra enligt uppdragsbeskrivningen. 

 
7. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”eHälsa” 

7.1. Lägesbeskrivning Framtidens vårdinformationsmiljö 
Kontakter har tagits med SKL. De är medvetna om projektet och ser ingen konflikt i att det 
genomförs.  
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Ett antal möten har hållits med VGR. Information har lämnats till LiSA och SITIV. Karl Fors 
har deltagit på möten med projektgrupp. Dessa möten ska tolkas som informationsmöten 
och det finns i dagsläget ingen formaliserad samverkan mellan parterna.  
 
Noteringar från diskussionen: 

- Det är viktigt att gå ut med samlad information om detta till kommunerna. 
- Det är en offensiv tidsplan som beskrivs, viktigt att kommunerna är aktiva redan från start. 

 
7.2. Beslut projekt eHälsa 2014 (bilaga) 

 
Beslut: 

- SSVIT beslutar att godkänna projekten: Mobil hälso‐ och sjukvårdsdokumentation, Dals‐
Eds kommun samt Säker lösning för mobil informationshantering, Alingsåskommun 

- SSVIT har tagit del av beslut och slutrapporter för projekten: Nattillsyn i gruppboende, 
Partille samt, SSBTEK, Svenljunga. 

- SSVIT delegerar till Karl Fors att besluta om godkännande för projekt HSA synkronisering, 
Tidaholm senast den 1 juli. Redovisning av beslut sker till SSVIT i september. 

 
7.3. Hantering av NPÖ, Nulägesrapport – hantering även på SITIV (bilaga) 

Karl Fors föredrar en utredning som gjorts kring NPÖ. Rapporten beskriver att tekniken 
fungerar väl och att det finns information från primärvården och länssjukvården. Det finns 
trots detta ett antal förbättringsområden för både kommunerna och VGR. Karl föreslår en 
förbättrad kommunikation med VGR i frågan. Med den bakgrunden föreslås att SITIV i 
eftermiddag tillsätter en grupp som kan hantera frågor särskilt relaterade till användning 
av NPÖ som i sin tur rapporteras till SITIV. 
 
Beslut 
SSVIT står bakom en ökad satsning på NPÖ tillsammans med VGR.  
 

7.4. Beslut: Budget och hantering av projekt eHälsa 2015 (bilaga) 
Karl Fors föredrar bakgrund i ärendet. Ärendet är likvärdigt med det förslag som föredrogs 
på föregående möte. Till detta möte är underlaget kompletterat med en ekonomisk 
beskrivning utifrån de intresseanmälningar till eHälsoprojekt som inkommit. 
 
Noteringar från diskussionen: 

- Det är förvånande att likvärdigt ärende kommer upp igen efter att beslut fattats på 
föregående möte. 

- Ska eHälsosamordnare lägga tid på att hantera projektens uppfyllelse utifrån 
administration och övrig tid? 

- SSVIT ska inte vara en grupp där man kan söka pengar för projekt. 
- Det behövs en diskussion för att ta fram alternativa ändamål när det gäller fördelning av 

kvarvarande resurser. 
- Dedikerade pengar kan hanteras som engångshändelse. 
- Det kommer behövas resurser för 3R i fortsättningen. Är detta ett bättre 

användningsområde för dessa resurser? 
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Beslut  
SSVIT beslutar att projekten ska genomföras utan tilldelning av stimulansbidrag. 
  

7.5. Statusrapporter 
7.5.1. Digitala trygghetslarm i VG 

Pågår enligt plan. Ett 20-tal kommuner har fått besök. Ett tiotal är inbokade. 
 

7.5.2. Ramavtalsupphandling i Fyrbodal 
Pågår enligt plan. Tilldelningsbeslut förväntas innan sommaren. 

 
8. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”digitalisering av skolan” 

Ingen behandling av denna fråga. 
 
9. Info: Nationella aktiviteter  

Beslut i SKLs styrelse i 21-22 maj (Beredning-Styrelse).  
Förväntan är att SKLs styrelse beslutar om ett övertagande Inera AB samt att en nationell 
kostnad för kommunerna kring den nyetablerade funktionen inom ekonomiskt bistånd 
(SSBTEK). I denna är drygt 100 kommuner anslutna.  
 

10. Diskussion: Projektförslag från Trollhättan inom infrastruktur: Välfärdsbredband 
Projektet föredrogs på föregående möte. Det är önskvärt att Annika Wennerblom deltar och 
föredrar ärendet. Karl Fors framför att ALVG har ett stort intresse i frågan och att de ser frågan 
som viktig. Till detta har VGR kontaktats och på SITIV-mötet kommer ”välfärdstjänster i 
hemmet” diskuteras. För att kunna erbjuda välfärdstjänster i hemmet är välfärdsbredband en 
förutsättning. Rimligen har även VGR ett intresse i denna fråga. 

11. Statusrapporter (information) 
11.1. Parkerade uppdrag: uppdragshandling SSVIT, Vision 

Uppdragshandling aktiveras efter styrelsens beslut om långsiktighet, se ovan. 
 

12. Inför SITIV 
Inga noteringar görs. 

 
13. Övriga frågor 

 

 
Antecknat av  
Johan Kjernald 
eSamordnare Göteborgsregionens Kommunalförbund 
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