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Anteckningar SSVIT 
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Deltagande 
Per-Olof Hermansson 

Annika Wennerblom 
Thomas Jungbeck 

Helena Söderbäck  
Lena Brännmar 

Kjell Karlsson 
Lars Lindén  
Sven Höper  
Johan Fritz 

Karl Fors 
  

Frånvarande 
Magnus Nilsson     

 
1. Mötets öppnande  
2. Godkännande av dagens agenda 

Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor adderas. 
3. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 
 
 

4. Genomgång av kartläggning 2015 (bilaga) 
Siv Torstensson sammanfattar resultat från kartläggning 2014 och 2015.  
 
Beslut:  
Fråga ställs till kvarvarande kommuner om de önskar svara. Erbjudande om att lyfta in 2014-års 
svar ska ges.  
Rapport ska ges på vilken nytta kommunerna tycker att kartläggningen tillför. Har den givit 
förutsättningar för samverkan? Baserat på svaret tas beslut om kartläggning 2016. 
 
 

5. Långsiktighet –	förändrad org (bilaga) 
Karl Fors föredrar frågan. VästKoms styrelse godkände en tre-årig satsning. SSVIT önskade till 
detta möte få	ett förslag till planeringsunderlag samt beskrivning av eSamordnarrollen. 
 
Noteringar från diskussionen  
- Behov finns av digital samverkansplattform, frågan har drivits ”mot”	SKL, men utan framgång. 

Facebookyta har önskats från kommunerna i frågan trygghetslarm. 3R-frågan kommer kräva 
kommunikationsinsatser och samarbetsytor. 

- Tydlighet och flexibilitet - Vad ska vara delregional och vad ska vara regionalt? Minimera den 
regionala styrning och ledning av det delregionala arbetet. 

- När frågor är både delregionala och regionala innebär det ett gemensamt engagemang. En 
beskrivning av uppdragen med förväntad arbetsinsats förenklar  
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- Regional arena viktig för möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte  
- Tydligt definierade projekt och uppdrag är en förutsättning.  
- eHälsa drivs vidare regionalt, likt nuvarande hantering 	
- Viktigt att man regionalt följer upp det delregionala arbetet 	
- Digitala Agendan beslutas kring under hösten och skulle kunna ses som ett ramverk 	
- Vad är möjligt att åstadkomma genom de avsatta resurser (9 personer)? Rimliga förväntningar	

och	att vara tydlig i prioriteringarna och förväntat resultat	
- Västkom utgör gränssnittet mellan regionen och kommunerna	
- När lokala, delregionala, regionala och nationella perspektiv ställs mot varandra är det viktigt 

att göra en prioritering istället för att ställa perspektiven/grupperna mot varandra	
- För kommunerna är organisationsformen oviktig. Vad som är delregionalt/regionalt	
- I Fyrbodal är ambitionen att bli än mer operativa, genom TUV (Trollhättan, Uddevalla och 

Vänersborg) som ställer egna resurser till förfogande, tillsammans med Fyrbodals. Tre 
kommuner ska vara loket och ta ansvar för var sin fråga. 	
 

Beslut 
VästKom tar fram en fördjupad uppdragsbeskrivning av de regionala behov som beskrivs i 
planeringsunderlaget. 
Delregionerna inkommer med styrdokument för sitt framtida arbete. 
VästKom ska svara för uppföljning av delregionala styrdokument. 

 
 

6. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”gemensamma funktioner och tjänster” 
Karl föredrar utskickat underlag  

 
6.1. Statusrapporter(bifogad	fil/statusrapport) 

6.1.1. eArkiv - kravspec  
Statusrapport ges, se bilaga 

 
6.1.2. Regionarkivsutredning,  

 Statusrapport ges, se bilaga 
 

6.1.3. Informationssäkerhetsprojekt,  
Statusrapport ges, se bilaga. Fråga bör skickas till MSB med angående delfinansiering. 
Tre utbildningstillfällen kommer att anordnas kring informationssäkerhet där 
erfarenheter från andra kommuner och verksamheter ingår. Se vastkom.se 

 
  

7. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”eHälsa” 
 
7.1. Förstudie Framtidens vårdinformationsmiljö	(bilaga)  

Karl Fors föredrar 3R/108k. En förstudie har genomförts utifrån kommunernas perspektiv. 
En nulägesanalys ska tas fram i höst som underlag för ställningstagande. 3R/108k föreslås 
vara en stående punkt på	SSVIT. Ett informationsmaterial ska tas fram för att kunna 
förankra och redan nu lyfta in frågorna hos kommunerna. Politiskt har förankringen 
påbörjats. Thomas kommer att delta på	styrgruppsmöten med VGR och inom några 
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veckor kommer mer klargöras. Information kommer att läggas på	vastkom.se/fvm. 
 
Noteringar från diskussionen  
Vad blir vinsten för kommunerna? Hur tar kommunerna hem de ekonomiska 
konsekvenserna? 
 
Beslut 
SSVIT godkänner att VästKom etablerar www.vastkom.se/fvm och påpekar vikten av god 
information och förankring i frågan. 
 

7.2. eHälsa i kommunerna, Socialstyrelsens rapport (bilaga)  
Det går sakta framåt. Kommunerna har svårighet att uppfylla statens krav/förväntningar. 

 
7.3. Status eHälsoprojekt 2015. 

9 av 12 projekt är på	gång. Några kommuner avvaktar med sitt deltagande och några 
projekt ytterligare kan komma att ej startas upp. Återkoppling sker på	kommande möte. 

 
7.4. Nationella tjänster  

7.4.1. NPÖ 
Arbete för ökad användning i sker i VGK. Fler ansluter sig till tjänsten trots lågt 
användande. Ny version är försenad och kommer i december. Nya versionen kräver 
nytt avtal som kommer skrivas under elektroniskt. Kostnad för NPÖ blir 1,18 kr per 
invånare i kommunen.  
 

7.4.2. Nationella kostnader 
Karl beskriver de nationella tjänsterna samt de kostnaderna som är kopplade till 
dessa. Utskick har gjorts till samtliga kommuner från Inera. 
 
Noteringar från diskussionen:  
NPÖ har idag inte full funktionalitet. 
Vissa enheter inom Närhälsan använder ej Pascal. 

  
7.5. Statusrapporter (bifogad fil/statusrapport)  

7.5.1. Digitala trygghetslarm i VG  
Statusrapport ges, se bilaga 
 

7.5.2. Projekt avslutat: Ramavtalsupphandling i Fyrbodal 
Statusrapport ges, se bilaga 

 
 

8. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”digitalisering av skolan” 
Noterar lågt intresse hos VGK för frågan. Förslag att frågan tas åter på	förfrågan eller nationellt 
initiativ.  
 
Noteringar från diskussionen  
Thomas lyfter in frågan från Mediapoolen som vill ha en gemensam plattform för distribution. 
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En dialog med brukarna efterfrågas. IKT i Skaraborg tar fram ett underlag för hur skolan bland 
annat arbetar med strömmande media. Resultatet kommer att presenteras i nästa vecka. Det 
är viktigt att behovet från styra. Ett möte med VD för bolaget föreslås då	det även handlar om 
en ägarfråga. 
 
Beslut 
Thomas bjuder in VD för bolaget till ett fördjupat samtal/möte tillsammans med 
kommunalförbundsdirektörerna. 
 
 

9. Projektförslag från Trollhättan inom infrastruktur: Välfärdsbredband 
Annika Wennerblom föredrar ärendet. Trollhättan har genomfört en förstudie för att kunna 
erbjuda välfärdstjänster. Det handlar inte om ”Bredband”. Det handlar om 
datakommunikation, anslutning, teknik, utrustning, tekniskt arbete, vem utför arbetet i 
hemmet osv. Det handlar om ”hela kedjan”. Vilka kompetenser och vilken organisation behövs 
för att klara av införandet av välfärdstjänster i hemmet. Ärendet lyftes i en aspekt om att få 
finansiering för arbetet och är ej längre aktuell. 
 
Noteringar från diskussionen 
Karl informerar om att ett arbete har startats upp tillsammans VGR, där även Uddevalla 
deltagit, i syfte att titta på dessa frågor.  
Frågan kring mobil hemsjukvård lyftes upp och som bör dockas samman med regionen.  
  

10.  Hantering av remiss kring myndighetsdatalag (fråga från Fyrbodal) Det handlar om en 
översyn av den lagstiftning som inte är uppdaterad/förändrad för att stödja annan lagstiftning 
dvs där lagstiftning motsäger varann. SKL och VGR kommer att skicka in ett remissyttrande.  
 
Beslut 
Ingen åtgärd. 
 

11. Inför SITIV 
Var	beror	överskottet från GITS på? En del är att alla uppdrag är inte genomförda/åtgärdade. 
3R kan komma att påverka arbetet/uppdraget framöver.   

 
12. Digitala Göteborg (ses på	förhand) 

https://youtu.be/nN2F0PUy_Hg  
NOTERING: En bra film 
 

13. Övriga frågor 
- 
 
Mötet avslutas 
 
Antecknat av  
Siv Torstensson 
eSamordnare Fyrbodals Kommunalförbund	


