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Anteckningar SSVIT 18 september 
 

Deltagande 
Jan Malmgren 
Tomas Fellbrandt 
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg  
Joakim Svärdström 
Magnus Nilsson 
Peter Lönn 
Peter Söderström 

Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 
Helena Söderbäck Ersättare: Johan Kjernald 
Lisbeth Nilsson Ersättare: Anette 
Johannesson 

Adjungerade 
Sara Herrman 

 

2019-09-18. kl. 09.30-12.00  
Lokal: Kattfisken, Gullbergsvass konferens, Gullbergsstrandgata 8, Göteborg 

 
1. Mötets öppnande  

1.1. Presentation av nya deltagare 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
2.1. Övriga frågor 
§ Inga övriga frågor. 

 
3. Föregående anteckningar 

bilagda kallelsen 
 

4. Info: Aktuellt läge SITIV 
Eftermiddagens möte är inställd. En mindre omstart från VGR planeras, nya företrädare i gruppen 
kan bli aktuell. Så även önskan om omfång/inriktning på gruppens frågor. Med ett ökat fokus på 
strategiska ställningstaganden. 
§ Information: Karl föredrar om nuläget med SITIV. Utifrån diskussioner på 

ledningsgruppsnivåer i VGR så behövs tydligare roller och mandat att ingå i gruppen och en 
bättre förankring. I november bör det finnas representanter från VGR i SITIV. 

§ Diskussion: Finns det ett otydligt syfte med samverkansgruppen? Syftet kan möjligtvis vara 
otydligt men inte behovet. En bättre förutsättning hade varit om det fanns en motpart till 
Karls roll på VGR för att kunna koordinera frågor till gruppen tillsammans. Organisationen 
och styrkedjan för frågorna är komplex och vi bör arbeta med att förtydliga den. 

§ Åtgärd: Ann-Charlotte och Karl driver vidare frågan i samverkan med Ann-Sofie Lodin. 
 
5. Beslut: Uppdragsbeskrivning för ALVG  

På föregående möte behandlades ärendet där en något justerad beredningsstruktur för vår 
styrgrupp SSVIT diskuterades. Ärendet föregicks av beslut på SSVIT på mötet dessförinnan. Beslut 
i ärendet avvaktades till dagens möte då vissa brister fanns i ärendets beredning delregionalt. 
Liknande brister i beredningsstrukturen var noterat även av beredningsgruppen ALVG. Dessa 
exempel på brister i beredningsstrukturen är en anledningen till att ärenden lyftes under våren. 
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§ Information: Karl och Sara föredrar om bakgrund, utmaningar och nuläge för ALVG. 
§ Diskussion: Behovet idag som vi behöver svara upp mot till både regionala och 

nationella frågor och där behöver vi spetskompetens. Att hitta expertkompetenser för 
arkitektur, IT-juridik eller andra frågor vi berör är av hör prioritet. En viktig del är att 
kompetensråden är att de representerar en helhet och inte endast deras egen kommun. 
Boråsregionen har organiserat sig på ett annorlunda sätt, och är inte emot förändringen 
men det är viktigt att strukturen ger dem nytta. Det är viktigt att vi ersätter och inte 
tappar nyttan med kompetensråden. Fyrbodal tycker viktigt att hitta syftet, så att det 
bra att det har tagit tid att få fram och är positiva till förändringen. 

§ Beslut: SSVIT ställer dig bakom beslutet till ALVG:s nya uppdragsbeskrivning. 
 

6. Erbjudande till kommunerna på ett Välfärdscentrum i VG 
Information: Karl gör en snabb dragning om aktuellt läge kring det arbete som arbetat för ett 
Välfärdscenter i Västra Götaland. Arbetet har primärt inriktat sig på att stödja SoL-delen av 
kommunens Vård och omsorgsverksamhet. Ett förslag som har sin bakgrund i den förstudie 
som genomfördes 2017. Konceptet kallas numer SIV, System och Implementation av 
Välfärdsteknik. Önskan har varit att etablera denna sakfråga hos kommunerna. För att få in 
synpunkter från relevanta chefsnätverk. Ett förslag till avsiktsförklaring med VGR har tagits 
fram. VGR önskar teckna en avsiktsförklaring, men har vissa synpunkter på aktuellt förslag.  

§ Diskussion: Välfärdscentrum är intressant och viktigt och mervärdet är att vi gör det i 
samverkan med VGR. Avsiktsförklaringen kommer vara en viktig del och med den 
kommer ett erbjudande till kommunerna om att delta i kommer tas fram i början av 
nästa år. FVM behöver prioriteras i nuläget. 

§ Åtgärd: VästKom kontaktar VGR för att jobba vidare med en avsiktsförklaring. 

 
7.  Framtidens vårdinformationsmiljö  

7.1. Beskrivning av aktuellt läge, diskussion kring eventuella ställningstagande 
§ Information: Karl föredrar den presentation som gjort till VästKoms styrelse om 

bakgrund, målbild, omfattning, tidsplan, nuläge, utmaningar och kostnad för FVM 
§ Diskussion: Vad händer om en hel delregion av kommunerna inte vill vara med, t.ex. 

Borås som är först ut, kommer SÄS köra själva utan test mot kommunerna? 
Vad händer om man inte ansluter den 26 november? Är det ett strategiskt eller 
bindande datum? Avtalet faller inte för att man inte anslutit sig, hur förhåller sig VGR 
till det? Vad kostar det att kliva av? Enligt samverkansavtalet är man skyldig för skäliga 
kostnader. 

§ Diskussion: Det är en resa som vi gör och vi behöver ett mål. Det skulle behövs en 
målbild för Tim om vart vi är om 3 år. Det skapas många olika bilder vad det är som 
händer den 26 november, det behöver förtydligas. Det är avtalet som är startläget och 
det skrivs in den 26 november. 

§ Diskussion: Vi kan tacka ja till licens- och utvecklingsavgiften men driftavtalet är för 
diffust. Option 1 är självklar, men flera kommuner är tveksamma till option 2 och 3. Det 
är tre väldigt skilda optioner. Vi måste hitta ett sätt att gå vidare med kostnaden för 
driftavtalet. Finns det möjlighet för VGR att ta en större kostnad för driften? 

§ Diskussion: Det kommer komma stimulansmedel från regeringen om digital … som 
kommer tillfalla kommunerna och i flera av kommunerna kommer de pengarna nyttjas 
för att stärka upp utvecklingen av FVM för kommunen. Pengarna kommer fördelas av 



 

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 

VästKom till kommunalförbunden och sedan är det Socialchefsnätverken som fördelar 
det i kommunerna. 

§ Diskussion: Det kommer väldigt mycket information från VGR men inte det vi vill ha 
svar på. Vi behöver komma överens om att definiera vilka kärnfrågor som vi har så de 
inte svarar på fel frågor. Vi behöver bli tydligare med på när vi kan svara på vad. 

7.2. Ragnar Lindblad, programägare FVM på Västra Götalandsregionen, kommer och deltar för 
att föra dialog kring aktuella frågeställningar kring FVM 
§ Information: Ragnar informerar om en kort bakgrund till hans roll i FVM. Karl 

sammanfattar tidigare dialog från föregående punkt. 
§ Diskussion: Ragnar pratar om att problembilden med driftavtalet är positiv då den går 

att påverka eftersom det inte handlar om avtal mot Cerner. Svårigheterna med 
driftavtalet är hur vi juridiskt hantera avtalen. VGR kan inte konkurrera ut marknaden 
och därför måste de ta betalt för driften och då handlar det om ett självkostnadspris. 
Risken för att kostnaden blir för höga angående kommunernas del är en risk som de 
politiska representanterna inte är villiga att ta. 

§ Diskussion: Karl förklarar att kommunerna inte vill betala något två gånger, vilket man 
ser en risk med idag, en bedömning man gjort utifrån driftskostnaderna och den 
prisbild man fått av Cerner. Vill man veta nyttan för kommunen är något kommunerna 
måste äga själva. Det är problematiskt att definiera vad varje skruv och mutter kostar, 
det kommer vi inte hinna ta fram innan den 26 november. Vi behöver fokusera mer på 
målbilden, vad vi kan förvänta oss om 3 år, för det är en utvecklingsresa – en 
innovationsprocess. Det måste finnas tillit mellan kommunerna och VGR att 
identifierade problem kommer att lösas på vägen. 

§ Diskussions: Systemet ska aldrig förhindra utvecklingen av vården, då har vi köpt fel 
system. Självklart måste vi jobba med t.ex. mobilt arbetssätt och molnlösningar. Cloud 
Act är inget problem, det krävs ett domstolsbeslut för att amerikanska myndigheter 
ska kunna plocka ut vår data. Vi kan även kryptera data i våra databasen med en 
krypteringsnyckel som VGR kräver. Så det finns flera lösningar för att komma tillrätta 
med problemet. Frågan utreds av Skåneregionen tillsammans med Cerner och vi 
kommer ta del av resultatet. Det finns även utmaningar med informationssäkerheten 
för anpassningar mot PDL och GDPR. Men det är en resa som vi behöver göra för att 
kunna få ett individcentrerat informationssystem. Även det här måste lösas under 
utvecklingsresan och VGR är med i en nationell utredning för att få rätsida med hur 
problematiken ska lösas. 

§ Åtgärd: Karl och Ann-Charlotte bokar ett möte med Ragnar Lindblad för att göra en 
avstämning och återrapporterar till representanterna efter det. 

§ Åtgärd: Peter diskuterar tillsammans med Ragnar Lindblad hur de ska bemöta riskerna 
i Göteborgs Stad för att gå in i option 3. 

 
8. Avslut 
 

Antecknat av: 
Sara Herrman 
Digitaliseringssamordnare 
Fyrbodals kommunalförbund 


