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1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkändes. Inga övriga frågor lades till. 

 
 

3. Föregående anteckningar 
Anteckningarna lades till handlingarna. 
 
Beslut 
Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. 
 
 

4. Mötestider 2016 
Beslut av mötestider 
2016-02-04, 2016-05-19, 2016-09-01, 2016-11-24. Samtliga mötestider 09-12. 
 
 

5. Handlingsplan 2016  
Karl Fors föredrar förslag till handlingsplan för 2016 och beskriver den resursåtgång som 
uppskattas till respektive uppdrag. Beskriven resursåtgång är i huvudsak arbetstid från de 
delregionala eSamordnarna. 
 
Diskussion 
Hur ska handlingsplanen resursfördelas utifall det sker förändringar som kräver annan 
prioritering? Förslag är att handlingsplanen ska ses som ett vägledningsdokument. Viktigt att 
fokusera på uppföljning och flexibilitet för att säkerställa att aktuella frågor hanteras. 
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I uppdraget ”eHälsa	–	Handlingsplan	för	konceptet	trygghet,	service	delaktighet"	beskrivs	att	
”socialdepartementet	krävde”.Byt	formulering	från	krav	till	villkor.	
 
Beslut 
Handlingsplanen godkänns med justering gällande formulering på trygghet, service och 
delaktighet 

 
 
6. Budget 2016  

Karl Fors föredrar förslag till budget 2016. Personalkostnader för eSamordnare är den högsta 
kostnadsposten tillsammans med den med VGR gemensamma GITS-funktionen. Ett förväntat 
överskott från GITS kan förändra den ingående balansen till kommande år. För tidigare 
satsning på eHälsa hämtas överblivna medel in från kommunalförbunden.  
 
Diskussion 
Till kommande år behöver personalkostnaderna räknas om. Svårigheter finns att klara 
uppgiften med nuvarande ersättningsnivå. Önskan är att se över detta till nästa års budget. 
 
Beslut 
Budgeten för 2016 godkänns. 
 
 

7. Nationella kostnader för NPÖ och Pascal 
Thomas Jungbeck föredrar förslaget om att ersätta kommunerna för de kostnader som Inera 
avser att ta ut för tjänsterna NPÖ och Pascal med start 2016. Ett utskick gjordes under 
september månad där beskrivning gavs på två alternativ. Att säga upp avtalet för tjänsten eller 
bekosta enligt föreslagen prismodell. För NPÖ 1,18	kr	per	invånare,	för	Pascal	1,52	kr	per	
invånare.		
 
Noteringar från diskussionen 

• VästKoms medel bör fokuseras på utvecklingsinsatser 
• Kostnaderna ska delas med regionen dådet saknas transparens när det gäller dessa 

avgifter. Detta medför att det saknas underlag för fördelningen mellan kommuner och 
regionen 

• Pascal borde inte vara en kommunal kostnad då det endast är regionen som skriver ut 
receptbelagd medicin. Det borde inte vara ett kommunalt ansvar att bekosta Pascal 

• Är det Västkoms uppdrag att ställa upp för kommunerna i dessa typer av frågor? Är 
detta ett principbeslut eller är det en engångsföreteelse? 

 
Beslut 
Finansieringsförslaget godkänns ej. 
 
Uppdrag ges till VästKom att förtydliga fördelning av medel gällande de kommunala 
kostnaderna jämfört med landstingens kostnader. 
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8. Kommunalförbunden föredrar styrdokument för 2o16  

Kommunalförbunden föredrar de delregionala satsningarna 
 

Fyrbodal 
I kommunchefsnätverket valde man att göra ett upplägg där de tre största kommunerna 
stöttar de andra kommunerna genom att ta rodret i tre specifika aktiviteter. En tjänst finns 
kvar på förbundet som kommer att hantera de regionala frågorna. 
 
Noteringar från diskussionen 

• Positivt att ledningen i de större kommunerna tar ett ansvar i digitaliseringsfrågan 
• Det finns en risk till att arbete genomförs i parallella spår i olika regioner och att man 

inte utnyttjar de gemensamma aktiviteterna som genomförts 
• Budgeten för aktiviteterna i Fyrbodal överensstämmer inte med den budget som tagits 

fram i Västkoms treåriga satsning 
• Önskan finns från VästKom att föra dialog med de ansvariga för projekten, för att 

förmedla tidigare projektresultat 
 

Skaraborg 
Avsikten är att förbundet GöLiSka(Götene Lidköping, Skara och Essunga) och Skövde ska 
utgöra basen i den kommande satsningen. Styrs av gemensamt e-råd. Drivs av eSamordnare. 
Man kommer främst hantera frågor gällande e-förvaltning. Funktionsgrupper skulle kunna 
användas för att hantera frågor på ett mer operationellt plan. 

 
GR 
En uppställning med prioriterade frågor visas. En fördelning mellan delregionalt och regionalt. 
eSamordnarna ska arbeta i team och den bäst lämpade äger respektive sakfråga. Nätverken 
för eSamhälle och eHälsa drivs fortsatt. Frågan ska diskuteras på kommande 
kommunchefsmöte.  
 
Boråsregionen 
Direktionen gav ett uppdrag att arbeta med digitalisering 2013. En e-ledningsgrupp har 
etablerats. Handlingsplan finns för 2015. Några kommuner utreder möjligheterna med 
gemensamt eKontor. Några aktiviteter i handlingsplanen är hämtade från VästKoms fast 
hanteras med ett delregionalt perspektiv. Svårigheter har funnits i rekrytering av personella 
resurser.  

 
8.1. Hur ska delregional uppföljning ske 2016? 
Frågan ställs hur den delregionala satsningen bör följas upp. Ett ansvar finns mot styrelsen som 
ytterst ansvarar för satsningen 
 
Noteringar från diskussionen 

• Det är viktigt att man drar nytta av de erfarenheter och aktiviteter som genomförts på 
regional nivå 

• Uppföljning har löpande förmedlats under året genom kartbilder 
• Regional uppföljning av 2015 kommer ske på nästkommande möte  
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Beslut 
Uppföljning utgår från kommunalförbundens egna mallar och tillvägagångssätt 
 
 

9. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”gemensamma funktioner och tjänster” 
9.1. Rapport regionarkiv 
Johan Kjernald beskriver rapporten regionarkivet. Nationellt har SKL prioriterat frågan. VG-
kommunerna når inte upp till dessa mål. Det finns de kommuner som kommit vidare i frågan, i 
liten skala, vilket tillsammans med VästKoms arbete placerat länet i framkant i frågan, 
nationellt. 
Det finns ett stort kommunalt behov, men någon behöver ta täten. Det finns en tilltro på 
lösning via samverkan. I omvärlden finns ett antal etablerade samverkanskluster; R7, 
Sydarkivera och Region Jönköping som gått vidare gemensamt. Man säkrar kompetens och ser 
ekonomiska vinster.  
 
Noteringar	från	diskussionen	

• Justera rubriken i bilagan från eArkiv till Regionarkivet 
• Ta bort rekommendationen i rapporten. 

	
Beslut 
Rapporten	godkänds	och	ska	publiceras	på	hemsidan	och	förmedlas	till	nätverk.	
VästKom	får	i	uppdrag	att	säkerställa	Göteborgs	stad	och	Västra	Götalandsregionens	
engagemang	i	frågan.	

	
9.2. Statusrapport Informationssäkerhetsprojektet 
Projektet fortgår enligt plan. Slutrapport kommer på nästkommande möte 

 
 

10. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”eHälsa” 
10.1. 3R/FVM – Framtidens VårdinformationsMiljö 
Skåne kommer genomföra egen upphandling av sitt vårdinformationssystem vilket gör att de 
inte kan medverka i själva upphandlingen. Diskussioner pågår inom 3R hur hantering ska ske. 
Förslag har getts på att två kommunrepresentanter (Västra Götaland och Stockholm) kan delta 
i central ledning 3R. Skånes kommunförbund vill fortsatt delta i 108K.  

 
10.2. Status eHälsoprojekt 2015 
Karl Fors beskriver kort att av de eHälsoprojekt som initierades som en fortsättning, ett 
breddinförande, från projekten 2o13-2014. Av dessa avslutas fem under året, fyra pågår över 
nyåret. Tre startades ej upp, trots initialt intresse. Dessa är: fullständig anslutning HSA, utreda 
gemensam drift för digitala larm, tillsyn och andra tjänster samt införande av 
tvåfaktorsinloggning för åtkomst till verksamhetssystem med stöd av Singel Sign On. 
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10.3. Nationella tjänster - NPÖ 
Den 8:e december lanseras nya NPÖ kallat 2.0. I denna version kommer användare att få ta 
del av samma information som invånaren själv kan få ta del av via ”journal via nätet”, som 
etableras under 2016. Användning av NPÖ är låg. Men har för kommunerna fördubblats 
från årskiftet. Av de fåtalet kommuner som använder NPÖ mer frekvent gör varje 
medarbetare cirka fem slagningar i månaden. Antalet personal motsvarar cirka 20 
personer. Till detta är Åmåls kommun en föregångare genom MPÖ – mobil patientöversikt. 
Deras användning ses ej i denna statistik. 

 
  
11. Ordförandeskap SSVIT & SITIV 

Ordförande till 2016 ska väljas. Till den med VGR gemensamma SITIVgruppen samt SSVIT. 
Sittande ordförande föreslås till båda grupperna 
 
Beslut 
Thomas Jungbeck väljs till ordförande för SSVIT och kommer föreslås till ordförande för SITIV. 

 
 
12. Inför SITIV 

Dagens agenda gås igenom. Synpunkter lämnas på bredbandstillgången i ärendet 
”välfärdstjänster i hemmet”. 
 
 

13. Övriga frågor 
- 

 

 

Antecknat av  

Johan Kjernald 
eSamordnare GR  


