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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Närvarande: 

Per-Olof Hermansson 
Annika Wennerblom 
Joakim Svärdström  
Magnus Gyllestad  
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Kjell Karlsson 
Sven Höper 
Karl Fors 

Frånvarande: 
Magnus Nilsson 
Anneli Snobl 

ANTECKNINGAR FRÅN SAMMANTRÄDE 
Tid: Torsdagen den 24 november kl. 09.15-12.00 

Plats: GR konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg 

 

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnas. Magnus Gyllestad, kommunchef Kungälvs kommun, hälsas välkommen till sitt 
första mötet med SSVIT. 
 
 

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

 
 
3. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 
 
 
4. Beslut: Handlingsplan 2017 (bilaga)  

Karl Fors går igenom förslag till handlingsplan för 2017. Indelning har gjorts på: Nationella 
uppdrag, uppdrag med VGR samt uppdrag för kommunerna i Västra Götaland. Under hösten 
har kommunerna getts möjlighet till att komma med nya förslag på uppdrag samt revidering 
av framtaget förslag. På förra veckans möte med ALVG prioriterades de uppdrag och områden 
som handlingsplanen innehåller. Handlingsplanens viktigaste område bedöms vara de uppdrag 

http://www.vastkom.se/


 

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 

som sker genom samverkan med VGR. Den enskilt viktigaste frågan är 
informationssäkerhet/EUs dataskyddsförordning. Nationell påverkan ses som ett 
grunduppdrag för VästKom. 
 
Noteringar från diskussionen 

FVM (Framtidens Vårdinformationsmiljö) 
- Borde inte FVM vara en nationell fråga? Viktigt med gemensamma standarder! Oavsett 

vilken resa VGR väljer att göra påverkar den kommunerna i länet. Vi måste följa arbetet! 
- Det fanns inte rimlig tid för ställningstagandet för optionserbjudandet. Politiken skulle fått 

tid att ta ställning. Hur blir vi egentligen inbjudna i arbetet? 
- Det avsätts för mycket tid till FVM i förslaget till handlingsplan. Resurserna borde tas av de 

21 kommuner som deltar i FVM genom att de tecknat option i upphandling av kärnssystem 
- Framtidens Vårdinformationsmijö är inte enbart en upphandling av ett kärnssystem. Det 

berör alla 49 kommuner. Informationsdelning, förutsättningar för integration, är en viktig 
del av frågan 

- Att vara samverkanspart med VGR kräver resurser över tid. Vi kan inte avhålla oss från att 
vara med. Viktigt att vara med från början 

 
Delregionalt, regionalt, nationellt 

- Satsningen på det delregionala sker på bekostnad av det regionala. Ska vi under 2017 var 
flexibla till förmån för det regionala? 

- I Boråsregionen finns politiskt beslut på delregional satsning. Att resurser ska användas 
”lokalt” 

- Den delregionala satsningen har höjt intresset för digitalisering och kommunernas 
förväntan är högre än vad nuvarande satsning kan motsvara 

- Tvingas GR välja mellan regional eller delregional kraftsamling. Då får det regionala gå 
före. Delregional satsning får i så fall göras via särskild satsning från kommunkollektivet  

- Mer kraft bör läggas på det nationella 
- Arbetet med handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet. Det kan genomföras 

inom ramen för delregional satsning.  
- Vi har ett kommunikationsproblem inom gruppen. Upplevelsen är att vi skulle ha en flexibel 

delregional satsning, där utgångspunkten var att resurserna kan nyttjas 50% delregionalt 
och 50% regionalt.  

- Kan vi begära återremiss på handlingsplanen. Med förutsättningen att varje 
kommunalförbund avsätter resurser motsvarande 100% för regional satsning. Vad kan vi 
göra med 50/50 fördelning under 2017? 

 
Övrigt: 

- När två kommunalförbund var för sig arbetar med samma fråga. Ska vi då utgå ifrån att det 
arbetet kan göras inom ramen för regionalt arbete? För att dra nytta av varandra? Ett 
exempel är arbetet med informationssäkerhet 

- ALVG syn om att prioritera arbetet med VGR stöds 
- Ska de kompetenshöjande aktiviteter övergå till att bli intäktsfinansierade? 

 
Beslut 
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ALVG får i uppdrag att gå igenom handlingsplanen en ytterligare gång. Utgångspunkten är att 
resurserna fördelas regionalt/delregionalt 50/50.  
 
 

5. Beslut: Budget 2017 (bilaga)  
Tomas Jungbeck beskriver förslag till budget för 2017. Budgeten tas slutgiltigt av VästKoms 
styrelse. 
 
Noteringar från diskussionen: 
- Bör vi fråga politiken efter mer pengar, med bakgrund av tidigare diskussion? 
- I budgeten finns en utvecklingspott på en miljon. Då den sällan använts kanske den ska 

nyttjas enligt tidigare diskussion  
- Ersättningen för eSamordnare är för låg enligt Boråsregionen. Den täcker inte nuvarande 

omkostnader 
 
Beslut 
SSVIT reviderar ersättningen för personalkostnader till att vara en miljon per tjänst. Budgeten 
godkänns med dessa förändringar. 

 
6. Beslut: Mötesplan 2017 

Följande mötesdatum beslutas: 2017-03-09, 2017-06-08, 2017-09-28, 2017-11-23. 
Mötesdatumen kan behöva revideras beroende på när datum sätts för gruppen SITIV. 
 

7. Beslut: Kommunikationstorget (bilaga)  
Karl Fors föredrar ärendet kommunikationstorget. Kommunikationstorget används för 
informationsutbyte med de system som delas med VGR. Enligt handlingsplan för 2016 har 
VästKom ett uppdrag att stödja kommunerna i frågan.  
 
Beslut 
- SSVIT rekommenderar kommunerna att avropa privat segment på ramavtalet 

”Datakommunikation 2014” för att ersätta nuvarande kommunikationstorget.  
- SSVIT beslutar att VästKom tillsammans med Borås stad reglerar ett ”långtidslån” av IP-

adresser, för hantering av kommunikationstorgets adressering   
 
 
8. Beslut: Rekommendation till VGK att köpa Informationssäkerhetsutbildningar (bilaga) 

Maria Nilsson föredrar ärendet. Kommuner har lämnat önskemål om att frågan bör drivas 
regionalt. Då SSVIT beslutat att informationssäkerhet är ett prioriterat område. Har ett förslag 
tagits fram. 
Föreslaget är ett utbildningskoncept som tillhandahålls via leverantör. Det är korta 
utbildningar för informationssäkerhet. För alla medarbetare med en epost-adress. 28 lektioner, 
med för- och efteranalys. Licens på årsbasis. Erfarenhet visar att de som har genomgått 
utbildning har genomgått en beteendeförändring. En ”kommunifiering” behöver genomföras, 
vilket vi kan ta ansvar för regionalt. GAP-analysen från projektet i Skaraborg visade på behov 
likt denna utbildning. VGR är intresserade och kanske ska nyttja konceptet. 
Kommunen väljer själv om de vill nyttja och tar även kostnaden. 
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Noteringar från diskussionen 
- Bra initiativ. Men måste vi rekommendera. Är det rätt beslutsnivå?  
- Kan information läggas på hemsidan? Kan vi tipsa om erbjudandet? För att inte 

rekommendera en produkt.  
- Vi kan beskriva att beskriva att kunskapen om informationssäkerhet behöver höjas! Det är 

en rekommendation i sig.  
 

Beslut 
SSVIT beslutar om att ge kommunerna information om informationssäkerhet där utbildning är 
en möjlighet.  
 
 

9. Informationspunkter 
1.1. Info: Drift för välfärdsteknik 

Projektledare rekryteras. 
1.2. info: Samarbete med Chalmers/IT-universitetet  

Ett samarbete startas upp där studenter utför utredningsuppdrag. 
1.3. Info: Dela digitalt är lanserat  

Johan Kjernald, GR är projektledare. Lanseringen har gett positiv återkoppling. 
1.4. Info: Nationellt om eHälsa  

Förväntan är att kommunerna köper aktier i ”Inera-bolaget” under 2017 
1.5. Info: 3RFvm 
1.6. Info: GITS 

1.6.1. Rekrytering funktionskoordinator 
28 ansökningar. Flera bra kandidater. 

1.6.2. SITHS-Koordinator 
Tjänsteköp regleras för närvarande med kommun på 50% resurs. 

  
10. Inför SITIV 

Agendan för SITIV gås igenom 
 

11. Övriga frågor 
- 
 

12. Frågor till kommande möte 
- 
 

Mötet avslut med lunch, tillsammans med företrädare för Västra Götalandsregionen. 
 
Antecknat av: 
Karl Fors 
Länssamordnare VästKom 
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