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ANTECKNINGAR  SAMMANTRÄDE  

Tid: Torsdagen den 23 november kl. 09.15-12.00 

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

 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkänds 

 

3. Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna 
 

4. SKLs ekonomirapport (bilaga)  
Thomas Jungbeck beskriver SKLs ekonomirapport (oktober). Rapporten beskriver att kommunerna just 
nu har god ekonomi, bland annat genom stöd av generella statsbidrag. Stora utmaningar är dock nära, 
färre ska försörja fler. Rapporten pekar på vikten av att få fler i arbete, fortsatta behov av statsbidrag, 
smartare arbetssätt (digitalisering) samt vinster med ökad samverkan.  
 
Diskussion 
- Goda exempel som nämns är Västerås arbete med välfärdsteknik samt arbetet i Trelleborg med 

verksamhetsförändringen inom försörjningsstöd – inklusive det automatiserade beslutsfattandet 
- Vi kan oftast lösa finansiering, men om vi inte kan rekrytera kompetens? Automatiserat 

beslutsfattande är en del av lösningen 
- Viktigt lyfta förändringsresan för våra verksamheter, vi har en lång väg att gå kulturellt. Minskat 

fokus på IT och ökat fokus på arbetssätt och organisation.  
- Vi behöver diskutera målbild, 2019-2022. Inte 2018.  
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- GR beskriver förbundets involvering i Göteborgs Stads framtagande av ett Näringslivsstrategiskt 
program. Arbetet ses som ett lyckat exempel på hur regionalt engagemang åstadkommits genom 
tydligt drivet lokalt initiativ ( Göteborgs Stad). Processen genomfördes av BRG som avdelade två 
projektledare. Stark och tydlig styrgrupp kopplad till arbetet. Det tog en månad att ta fram förslaget, 
elva månader att kommunicera det. Parterna känner sig nöjda med arbetsformen. Kan vi dra 
lärdom i relationen vad som ska göras delregionalt/regionalt. En önskan är att hårdare knyta ihop 
det delregionala arbetet genom synkronisering av VästKom utifrån en regional målbild. Den 
regionala målbilden, den bör mer eller mindre vara identisk med den nationella. En regional 
paketering av det nationella 

- Vi är duktiga på visioner och verkstad. Men inte på det som är däremellan. Förändringsarbetet. Det 
är det vi ska arbeta med. Skulle vi ha nytta av att köpa in en ”processkonsult”? 

- Skaraborg beskriver eget arbete med övergripande målsättningar, där nio områden följer den 
gemensamma strategin/målsättningen. Kommunen väljer sedan att arbete med något område av 
de nio. Där det gör mest ont för den enskilda kommunen. Man arbetar inte med allt samtidigt. 

- Om vi var SKLs styrelse, skulle våra diskussioner vara annorlunda? Alla kanske inte ska arbeta med 
allt? 

- Ska den politiska strukturen bedriva välfärdsproduktion? Kan politiken fokusera på att vara 
beställare, då skulle leveransstrukturen kunna se annorlunda ut. Avtalssamverkan och LoV, skulle 
kunna vara lösningar på vägen. 

 

5. Budget 2018 (bilaga) 
Karl Fors beskriver den rambudget som beslutats av VästKoms styrelse. 
 
Diskussion 
- Vi står nu inför sista året i en treårig satsning. Det är dags att ta fram ett nytt förslag till flerårsplan. I 

tidigare underlag för diskussion har en fortsatt satsning med en eSamordnare per 
kommunalförbund aviserats. Boråsregionen önskar fortsatt satsning med två eSamordnare per 
kommunalförbund. 

- Har vi för mycket att göra? Bör några delar prioriteras bort? 
- VGR-gemensamma insatser är finansierade till 50 % av VGR 

 
Beslut 
Budget för 2018 godkänns 
 

6. Remiss av drift- utförarorganisation av välfärdsteknik (bilaga) 
Karl Fors beskriver resultat av genomförd remiss. 42 av 49 kommuner svarade. Utöver det har svar 
lämnats från vårdsamverkan, GITS, samordningsfunktionen för hjälpmedel samt Inera.  

 
Beskrivning av rapport, enligt bild:  
Flertalet av kommunerna är intresserade av en fördjupad förstudie (blå) 
eller konkretiserat erbjudande (grön). Två kommuner ser inte att området 
fortsatt ska hanteras regionalt (röd).  Fem kommuner har lämnat 
synpunkter på rapporten, oklart om fortsatt utredning önskas (gul).  
 
Kommunerna var generellt mer positiva till Fas 1. Ett välfärdscentrum där 
3-5 personer föreslås ansvara för 

• Inspiration och kunskap, utbildning och processtöd 

• Support/rådgivning 

• Funktionsupphanding 
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Ovanstående punkter skulle då leda till att kommunen kan avropa produkter och stöd i ett ”bibliotek 
av välfärdstjänster”. 
Fas 2 handlar mer om förvaltning och utförande.  

 
Diskussion 

- Förstudien behöver konkretiseras t ex avseende relationen och samarbetet med VGR 
- Ett förslag på genomförande av fas ett, med några ytterligare delar av fas två förespråkas av ALVG 
- VGR har dragit igång ett arbete kring "Medicintekniska hjälpmedel i vardagsmiljö", vilket kan 

komplettera ett fortsatt arbete  
- Några kommuner i GR har intresse av att starta en gemensam upphandling inom området - hur kan 

vi använda det? 
 

Beslut 
VästKom får i uppdrag att ta fram ett erbjudande till kommunerna, genom en fördjupad förstudie, på 
”regional organisation för kommunernas välfärdsteknik”. Inkomna synpunkter i remissvar ska ligga till 
grund för arbetet.  

 
 

7. Handlingsplan 2018 (bilaga) 
Karl Fors informerar om förslag till handlingsplan för 2018. Innehållet i handlingsplanen har beretts 
genom kommunalförbundens nätverk och ALVG. Under dagens möte har innehållet/omfånget 
diskuterats under tidigare mötespunkter 
 
Beslut 
SSVIT godkänner handlingsplan 2018. 

 
 

8. Mötestider för 2018 
Mötestider för SSVIT under 2018 beslutas bli förmiddagarna den: 14 feb, 30 maj, 19 sept samt 7 nov. 
 

9. Inera ägarråd och programråd 
Frågan om kommunerna i länet ska ha en gemensam representant i Ineras ägarråd (politik) har lyfts till 
VästKom, likt processen för programråd (tjänsteman). Thomas tar med sig frågan för diskussion med 
VästKoms AU. 
 

10. Informationspunkter 
10.1. Utskick eHälsomyndigheten 

eHälsomyndigheten har skickat ut att alla kommuner behöver ansluta till nationella tjänster på 
annat sätt. Vilket påverkar både lokal och regional organisation samt ser ut att bli en 
kostnadsökning. Frågan tydliggörs nationellt och behöver hanteras av kommunerna under 
senare delen av våren. 

10.2. Övergång Kommunikationstorget 
Övergång pågår. Plan var att vara färdig till årskiftet. Förväntan är att övergången är klar under 
första kvartalet 2018. Förseningen har ingen större praktisk betydelse. 

10.3. Samarbete med Chalmers/IT-universitetet  
Likt tidigare år pågår ett samarbete med IT-universitetet. Studenter gör mindre 
utredningsuppdrag åt VästKom/kommunalförbunden. Resultatet publiceras under våren på 
VästKoms hemsida. 

http://www.vastkom.se/
http://vastkom.se/129/samverkansomraden/esamhallet--digitalisering/pagaende-projekt/kommunikationstorget/lagesbild---karta.html
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10.4. Informationssäkerhetsprogram 2020  
Nästan samtliga kommuner deltar i VGRs informationssäkerhetsprogram. En del av 
programmets genomförs genom att konsulttjänster upphandlas. I denna del är 36 kommuner 
deltagande. 

10.5. Offentliga rummet  
Karl kommer ta fram en information om hur respektive organisation kan använda offentliga 
rummet som en mötesarena.  

10.6. Tillgänglighetsdatabasen 
VGR kommer göra en förstudie angående hur tjänsten kan utvecklas med fokus på relationen 
med kommunerna. 

10.7. Prioritering av SKLs handlingsplan: Förutsättningar för digital utveckling 
Kommunerna genomför genom Kommunalförbunden en prioritering av nationell 
handlingsplan. En del av förbättrad påverkan på nationell ledning inom digitaliseringsområdet. 
En följd av SKLs tjänsteköp av Länssamordnare från VästKom 

 
  

11. Inför SITIV 
- 
 

12. Övriga frågor 
- 
 

13. Frågor till kommande möte 
- 

14. Avslut 
Mötet avslutas med att Kjell Karlsson avtackas för sitt deltagande och engagemang i gruppen. 

 
Antecknat av 
Karl Fors 
Länssamordnare VästKom 
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