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Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT  
2013-06-11 
Tid: klockan 9:30 -12:30  
Plats: Gullbergsvass    

Närvarande:  

Joakim Svärdström (Ordförande)  
Lars Lindén      
Thomas Jungbeck 
Annika Wennerblom 
Nils-Gunnar Ernstson 
Pia Jonsson Axelsson   
Johan Fritz 
Karl Fors 
Maria Nilsson 

Ej närvarande: 

Kjell Karlsson  
Peter Lönn 

 

  

Inledning 
Joakim Svärdström hälsar alla välkomna till mötet. Dagens agenda och föregående 
mötesanteckningar godkändes. 
 
Inga övriga frågor är anmälda. 
 
1. eHälsa 2013  
Maria redogör för de aktiviteter som genomförts sedan föregående möte som hölls på Hjortviken 24 
april. Mycket arbete har lagts på förankring, över 40 kommuner har lämnat prioriteringar på de 
områden som inkommit genom arbetet med projektidéinventering.   
 
Diskussion 
Styrgrupp för insatsområde diskuteras. Risk finns att med kommunalförbundsansvaret riskerar 
utvecklingen inom respektive ansvarsområde att inte spridas över hela länet.  
Innevarande års arbete ska ha fokus på förstudier. Förstudiens syfte är att förbereda för 
genomförande under de två nästkommande åren. Utifrån resultat och förslag på fortsatt arbete 
under 2014 – 2015 kan en revidering göras av organisationsformen. VästKoms ansvar behöver 
tydliggöras. Socitégruppen är oerhört viktig i arbetet då de har den specifika verksamhetskunskapen.  
En Socité och ALVG-representant bör finnas delaktig i resp styrgrupp detta tillsammans med IT-
samordnare och ex socialchef. Socialchefen kan med fördel vara ordförande. 
 
Resp insatsområdes styrgrupp ansvarar för att rapportera och bereda vidare plan av arbetet inom 
insatsområdet till SSVIT. 
 
Viktigast att i förstudien ta fram tydliga mål, nulägesanalys är en förutsättning för detta.  
Det är viktigt att kommunens kontaktperson vidimeras. Det är en del av överenskommelsen. 
 
Fördelningsmodell 
Maria går igenom förslag på budget fördelning på respektive insatsområde samt planer som finns 
framåt i tiden, bl a ett Informations-/uppstartsmöte. 
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Överenskommelse 
Karl går igenom det förslag på överenskommelse som samtliga kommuner i Västra Götaland ska 
underteckna för att pengar ska kunna rekvireras från SKL. 
 
Diskussion 
Mötet noterar att det inte står att kommunen skall avsätta tid. Genomförandeplanen beskriver inte 
heller tydligt vad som skall göras. 
Vidare skall det tydliggöras att handlingsplanen är ett kompletterande dokument.  
Fokus skall vara på eHälsa i överenskommelsen. Åtagandet är att samverka. 
 
När ett breddinförande ska genomföras kommer det krävas mycket av kommunen, såväl i 
arbetsinsats, men även vad gäller det egna budgetarbetet. 
 
Beslut  
SSVIT ger i uppdrag till Karl att tillsammans med Annika ta fram ett nytt förslag. Förslaget skall vara 
hanterat innan midsommar. 
 
SSVIT beslutar att godkänna föreslagen fördelning av budget samt tilldelning av ansvar för 
insatsområde. Möjlighet ska ges att omfördela budget kommande avrapporteringar.  

 
2. Resurser för eSamhället/handlingsplan (information)  
Lägesrapport rekrytering 
Karl ger en bakgrund till arbetet med ytterligare förstärkning för att hantera kommunernas krav i 
handlingsplanens på eSamhället. Enligt tidigare beslut finansierar VästKom respektive 
kommunalförbund med ytterligare resurs över två år.  
För att komma vidare med rekryteringen föreslås kommunalförbunden i första hand efterfråga 
medlemskommunerna om de har resurs för uppdraget. Hur ansvarsfördelning mellan resurs för 
eHälsa/eSamhället görs styr respektive kommunalförbund över. 
 
Karl presenterar ett förslag på hur ansvar kan fördelas av handlingsplanens område.  
Utöver de specifika områden som är utpekade i handlingsplanen finns det aktiviteter som t ex SKLs 
eBlomlåda, Digital Agenda som samtliga kommunalförbund behöver arbeta med och där den 
tilltänkta resursen kan vara ansvarig. 
 
Tidigare beslut kvarstår 
 
Nuvarande status (20130627) är att Fyrbodal har gått ut med rekrytering, Boråsregionen inleder 
rekrytering efter semestern. Skaraborg har informerat kommunchefsnätverket i frågan och tar 
ställning på efterföljande möte. Upplevelsen är att Skaraborg ser positivt på denna möjlighet. GR 
tvingades ställa in föregående kommunschefsnätverk och avser att ta upp frågan på kommande 
möte den 30 augusti. 

 
3. Nationella kostnader för eHälsotjänster (4 kr/inv) 
Genomgång av skrivelsen 
SKL (kommunal eHälsa) har till samtliga socialchefer i landet skickats ut en skrivelse om ny prismodell 
för tjänster/system som HSA, Pascal, SITHS och NPÖ. Utskicket skickades utan regional förankring och 
rent innehållsmässing är skrivelsens ekonomiska beskrivning bristfällig. Vissa aspekter kan dessutom 
ifrågasättas rent juridiskt. 
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Karl gick igenom de kommentarer som inkommit från Göteborg på skrivelsen.  
 
Innan kommunerna kan ta beslut bör flera punkter förtydligas och utredas, t ex juridik, innehåll i 
förvaltning samt ekonomisk fördelningsnyckel. 
 
Beslut  
Västkom får i uppdrag att ta dialog med SKL utifrån nedanstående synpunkter 
 
 Underlaget för kostnadsfördelning ska förtydligas 
 Genom finansiering ska kommunerna beredas påverkansmöjlighet på samma villkor som 

landstingen 
 Underlag för att LoU ska bortses ska tydliggöras 
 Förhållandet mellan SKL, Inera AB, kommunerna och CeHis ska beskrivas tydligare 
 Pascal ska ses som en landstingstjänst 
 Kostnader för NPÖ ska vara för de som anslutit sig 

 
Västkom får i uppdrag att via kommunalförbunden informera Västra Götalands kommuner hur denna 
diskussion fortgår. 
 
4. NPÖ, medfinansiering av SKL-drivet införande projekt för NPÖ  
SKL har skapat ett projekt för ett nationellt breddinförande av NPÖ. Detta projekt ska finansieras av 
deltagande kommuner. Önskan är att Västkom finansierar det nationella projektet med 622 684 kr. I 
antagen genomförandeplan för Västra Götalands (del av ansökan för stimulansmedel för eHälsa 
2013) beskrivs att ett fåtal pilotinförande skall göras under 2013. Genom deltagande i nationellt 
införandeprojekt förändras denna ambition. 
 
Diskussion 
I dagsläget finns ingen information från primärvården tillgänglig i NPÖ. Anslutning sker troligen 
2014/2015. Information finns tillgänglig från den offentliga länssjukvården. Dagens kostnadsmodell 
främjar ej anslutning för mindre aktörer. Upphandling av nytt NPÖ pågår. Ambitionen är att denna 
skall vara klar 2014. 
 
Beslut 
SSVIT beslutar att inte ansöka om deltagande i projektet då information från primärvården ej finns 
tillgänglig inom nära förestående tid. 
 
På kommande möte efterfrågar SSVIT att få föredragning av VGRs plan för införande av NPÖ, inom 
primärvård och andra vårdgivare, inklusive vilken nytta deltagande innebär. 
 
5. Inventering IPv6 (beslut) 
På grund av tidsbrist sköts frågan tills nästa möte 

 
6. Nationella representanter (information) 
Karl går igenom turerna kring representanter för länet i den nationella infrastrukturupphandlingen 
som SKL/Cehis ansvarar för. Anmälda företrädare till referensgrupper har nu fått förfrågan till att bli 
deltagare i arbetsgrupper. Detta innebär att mer tid krävs av de som väljer att delta. Frågan kommer 
att diskuteras vidare på kommande möten 
 
 
 
 

http://www.vastkom.se/


 Mötesanteckningar 2013-06-11 

 

www.vastkom.se  4 

7. Återkoppling och förberedelse inför SITIV-möte 
Relationer med VGR 
Relationerna med VGR fungerar bättre. Det är nu enklare att få kontakt med sakkunniga och de som 
äger frågan. Detta sker exempelvis genom att möte bokats av Michael med företrädare för 
infrastrukturfrågor samt av Christina gällande SITHS. Även flera möten kring NPÖ har hållits. 

 
Status ITMV 
Diskussion fördes kring upphandling av nytt verktyg för SVPL/ITMV. Avgörande kommer hanteras på 
efterföljande SITIV-möte.  
 
GITS 
På efterföljande SITIV-möte finns beslutsunderlag för GITS-funktionens utskickat. I detta påpekas 
otydligheter i omfattning. Det bör förtydligas att det är SITIV som beslutar vilka system som är 
gemensamma.  
 
Beslut 
SSVIT beslutar att på SITIV-mötet tydliggöra att GITS-funktionen enbart hanterar de av SITIV 
beslutade gemensamma systemen. 
 
8. Mötet avslutas 
Joakim tackar för mötet, önskar alla trevlig sommar och avslutar.  

 
 

Anteckningar förda av 
 
Maria Nilsson 
Skaraborgs kommunalförbund 
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