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Anteckningar SSVIT 
Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 
2015-04-09. kl. 10.00-15.30 (fika från 9.30)  
Lokal: Läppstiftet våning 21 

Deltagande: 

Joakim Svärdström (via telefon)   
Per-Olof Hermansson 

Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 

Magnus Nilsson 
Lena Brännmar 

Kjell Karlsson 
Sven Höper 
Lars Lindén 

Karl Fors 

Frånvarande: 

Annika Wennerblom 
Johan Fritz 

 
1. Mötets öppnande  

 
2. Godkännande av dagens agenda 

2.1. Övriga frågor 
- Status NPÖ 

 
3. Föregående anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 
 

4. Information och dialog med VGK 

4.1. Info: Hemsida  
VästKoms hemsida visas kort. Genom denna kan antaget status på respektive fråga i måldokumentet 
följas. 

 
4.2. Diskussion: Förslag på Chefsdag i november 

Genom erfarenheter av tidigare genomförda konferenser noteras att målgruppen 
chefer/kommunledning inte deltar. Frågeställningen till dagens möte är om en separat ”chefsdag” 
ska anordnas där externa föreläsare deltar och inspirerar. 
 
Noteras: 

- Öka kunskap delregionalt genom tematräffar där en uppsummering från genomförda 
roadshows diskuteras  

- Området bör vara en del av Dialogdag 2016 med VGR 
 
 

http://www.vastkom.se/
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Beslut 
Ingen gemensam chefskonferens genomförs i höst.  
Frågan tas med till planering av dialogdag 2016 med VGR. 

 
5. Projekt/uppdrag återkoppling inom område ”gemensamma funktioner och tjänster” 

5.1. Beslut: Kommunikationsplan (bilaga) 
Kommunikationsplan är justerad enligt synpunkter på tidigare SSVIT. 
Roadshowen i kommunerna motsvarar till stor del det beskrivna behovet.  
 
Noteras: 
- Kommunikationsplanen bör kunna leva över tid. I valda delar bör inte detta vara 

begränsat till 2015.  
- Det bör stå mer om vad vi kan bidra med. 
- Ett större fokus bör vara på att facilitera möten/frågor.  
- Problembilden är inte korrekt. Ta bort problembild nummer två.  
- Kommunikationsplanen är ett internt dokument för vår egen struktur. 

 
Revideringar  
- Problembild nummer två tas bort. 
- ”eSamordnarna har ett stort…” tas bort. 
- Komplettera med ansvar för att facilitera.   
 
Beslut 
Styrgruppen antar kommunikationsplanen med tillägg att dokumentet justeras med 
förändringarna ovan.  
 

5.2. Info: Status eArkiv: Kravspecifikation för gemensamt avrop samt regionarkivet 
Karl informerar om pågående arbeten kring eArkiv. Ett uppstartsmöte har genomförts där 
flera områden bedömdes som intressanta. Mest intresse är det kring kravspecifikation för 
gemensamt avrop. I och med detta startar ett sådant arbete upp. Frågan delas upp i tre 
områden och kommunerna deltar efter intresse. 
 
Uppdragshandling för utveckling av nuvarande regionarkiv har tidigare varit i SSVIT och 
SITIV. Målet var att få ärendet behandlat av samrådsorganet. VGR har inte varit 
intresserade av denna behandling. Trots det startar arbetet upp med 
uppdragsbeskrivningen som grund och VGR bjuds in att delta i förstudien. 

 
 

5.3. Beslut: Organisation för Informationssäkerhetsprojektet (bilaga) 
På föregående möte beslutade styrgruppen att vi ska genomföra projektet. Direktiv och 
avtal utarbetas. Till dagens möte finns ett förslag på upplägg av projektet. 
 
Noteras: 
- Det ska framgå att Skaraborgs kommuner är tänkta som pilotkommuner.  
- Det kan inte ingå ett ansvar för referensgruppen.  
- Kan MSB ingå som sakkunniga? 

http://www.vastkom.se/
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- Styrgruppen rekommenderar att parternas representation i arbetsgruppen blir mer  
lika till antalet vilket ger en bättre balans. 

- Tydliggör att utföraren, projektägaren, är Högskolan i Skövde. 
- Göteborgs stad har ett intresse av att delta. 
 
Beslut 
SSVIT godkänner förslaget på rollfördelning i styrgrupp för projektet med ett undantag. 
SSVIT ska inte ha någon representant i projektets styrgrupp. 
 

6. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”eHälsa” 
 
6.1. Info: Uppföljning eHälsa 2014 Socialstyrelsen   

Socialstyrelsen har i sin rapport till regeringen beskrivit satsningen på eHälsa som positiv. 
Inga avvikelser har noterats.  
 
Noteras: 
- eHälsa som område har varit positiv. Ytterligare områden borde i framtidens pekas ut. 

Nationellt eller regionalt. 
 

6.2. Projekthantering 2015 
 

6.2.1. Beslut: Överskott budget för SITHS-kort från 2013/2014 (bilaga) 
Under 2013-2014 har kommunerna, genom styrgruppen för roll och behörighet i 
Skaraborg, fått erbjudande om gratis SITHS-kort. Ett antal kommuner har inte hämtat 
ut de kort som tilldelats. Beslut finns på att nytt lämna ett erbjudande till 
kommunerna för att få ut de fåtal kort som finns att tillgå. 
 
Beslut 
SSVIT omprövar tidigare beslut där resterande kort fördelas på de 49 kommunerna. De 
kvarstående reserverade medlen för SITHS-kort förs över som ett gemensamt överskott för 

fortsatt satsning på eHälsa 2015. 
 

6.2.2. Beslut: Trygghetslarmsprojekt (bilaga) 
Lena Brännmar föredrar projektansökan. Trygghetslarmsprojektet är en fortsättning 
från 2013-2014 där bland annat framkomna erfarenheter ska spridas ytterligare. 
Kvarvarande medel för eHälsa i Boråsregionen finansierar projektet.  
 
Beslut:  
Projektansökan godkänns. 
 

6.2.3. Beslut: Budget och hantering av projekt eHälsa 2015 (bilaga) 
Ärendet beskrivs som en fortsättning och ett breddinförande av de förstudier och 
piloter som genomförts 2013-2014.  

 
Noteras: 

- Finns det möjlighet att ha mer fast stöd över tid? Måste vi skapa en stress? 

http://www.vastkom.se/
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/lyckadsatsningpaehalsainomaldreomsorgen.5595.html
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- Ska VästKom vara en organisation där projektmedel delas ut? 
- Är det lämpligt att ha ansökningar om medel med principen ”först till kvarn” som 

fördelningsprincip? Ska vi tillämpa någon annan typ av tilldelning? 
- Tidplanen för projektanmälan är snäv. Kan den senareläggas?  
- Vi bör skjuta på beslutet då vi inte vet hur vi har det med bemanning efter 2015.  

Beslut 
SSVIT godkänner att erbjudandet om deltagandet i projekt för eHälsa presenteras. Dock 
sker inga åtaganden om finansiering.  
 

6.3. Info: Lägesbeskrivning av ”Framtidens vårdinformationsmiljö”. 
På senaste SITIV-mötet presenterade VGR 3R-samarbetet där projektet ”Framtidens 
vårdinformationsmiljö” ingår. Efter mötet har Karl Fors fört diskussioner med VGRs 
arbetsgrupp och konstaterat att kommunernas medverkan hittills inte varit särskilt 
prioriterat för VGR. 
 
Noteras: 
- Viktigt att diskutera frågan på kommande LISA-möte. 
- Ytterligare dialog behöver föras med kommunerna i övriga berörda landsting. 
- SKL borde vara med på huvudnivå och representera kommunsidan. Kommunerna ska 

vara med i styrgruppen på regionnivå. 
- Är detta en misstroendeförklaring av SKL? Måste kommunerna välja spår att arbeta i;  

3R- eller SKL-spåret? 
 
Beslut 
Karl Fors kontaktar SKL för att förhöra sig om deras syn på frågan. 

 
7. Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”digitalisering av skolan” 

7.1. Info: Nationell aktivitet: Skrivelse SKL, m fl. till regeringen kring skolans digitalisering  
Informationen noteras. 
 

7.2. Beslut: Planering av kategorin digitalisering av skolan (bilaga) 
Karl Fors har tagit fram en aktivitetsplan för området. I denna finns två nätverksmöten för 
ansvariga på kommunalförbunden samt några kollegor/sakkunniga. Utöver detta planeras 
en konferens samt deltagande på stormöte med utbildningsdepartementet. 

 
Beslut 

 Aktivitetsplanen godkänns. 
 
 
8. Info: Nationella aktiviteter  

Två ärenden kring digitalisering avses hanteras på SKLs styrelse i april. Det ena behandlar 
övertagandet av Inera AB. Om det beslutas att SKL tar över Inera är det troligt att ett 
övertagande först sker vid årsskiftet.  
Det har aviserats en nationell kostnad för de kommuner som anslutit sig till tjänsten SSBTEK, 
en funktion för ekonomiskt bistånd. Kunskapen om denna eventuellt tillkommande kostnad är 
låg. Till dessa ärenden har även frågan om finansiering för nationellt gemensamma 

http://www.vastkom.se/
http://skl.se/download/18.64b5f99414bd5bc6aaf36618/1425655596063/F%C3%B6rslag+Nationell+strategi+f%C3%B6r+skolans+digitalisering+mars15.pdf


 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

eHälsotjänster från Inera diskuterats. Nivån ligger på ca 4-kronor per invånare. Frågan har dock 
ännu inte slutligt behandlats. 
 

9. Diskussion: Projektförslag från Trollhättan inom infrastruktur: Välfärdsbredband (bilaga)  
Annika Wennerblom har förmedlat ett projektförslag för diskussion. ALVG har bedömt 
ansökan. Även om ett flertal frågetecken finns ses området som intressant och av strategiskt 
vikt. 
 
Noteras: 

- Mäktar vi med nya projekt? 
- Bör inte detta hanteras tillsammans med VGR? 

 
Beslut 
Karl tar kontakt med VGR för att efterhöra deras syn på välfärdsbredband. 
Annika Wennerblom får utveckla frågan kring välfärdsbredband på nästa möte. 
 

10. Reviderat förslag på visionsdokument (bilaga) 
På föregående möte önskades ett antal justeringar på förslag till visionsdokument. Till dagens 
möte är en ny version utskickad. 
 
Noteras: 
Visionen pekar på ett väl stort åtagande. Är det en vision eller en målbild att verka för?  
Den är väl stark och kanske ska arbetas om så att den blir mer styrgruppens egen vision? 
Vad skulle politiken tycka om vi tog hem den? Vad förpliktigar den till? Den hamnar tyvärr lite 
fel i tiden. 
 
Beslut  
Visionen behandlas på nytt när vi har landat i vår omorganiseringsdiskussion.  
 

11. Statusrapporter (information) 
Under arbete: uppdragshandling SSVIT. 
Frågan tas åter upp när vi landat i vår omorganiseringsdiskussion.  

 
12. Övriga frågor 

NPÖ 
Hur ser nuläget ut för NPÖ? I dagsläget är det cirka 30 kommuner som inte har anslutit sig till 
NPÖ. Hälften av dessa är från Västra Götaland. På nästa möte kommer en nulägesrapport för 
NPÖ att presenteras. 

 

Diskussion långsiktighet  
Genomlysning  

Thomas föredrar genomförd genomlysning som till del bygger på enkätundersökning och 
intervjuer. 

http://www.vastkom.se/
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16 personer har svarat. Respondenterna är från SSVIT och eSamordnargruppen. 

Noteringar från diskussionen:  

 Det behövs en länssamordning 

 Mer praktiskt arbete, fler erbjudande om stödjande in i kommunerna 

 Kommer vi att få ledningen att vara mer intresserade? Vi överdriver möjligen vikten av 
kommunchefens deltagande 

 Ur ett ledningsperspektiv är det inte lämpligt att ha en delning av eHälsa/eSamhället. 

 Digitalisering är en ledningsfråga. Kungsbacka är ett gott exempel 

 Det finns ett stort förtroende för arbetet med eHälsa samt den ekonomiska hanteringen. 
Fortsätt med detta regionalt. Övriga uppdrag – eFörvaltning bör drivas mer delregionalt 

 Önskemål finns om att tillsätta gemensamma resurser i delregionala projekt. Träffa gärna en 
överenskommelse med kommunchefsgruppen. Kommunerna har behov av projektresurser. 
Kan inte kommunerna få använda den delregionala projektresursen/esamordnaren för lokalt 
arbete? 

 Det arbete som vi har gjort har varit mot bakgrund av en statlig satsning. Vi kan nu behålla 
arbetsformerna eller förändra dem efter egna önskemål 

 Vi ska minimera dubbelarbete. Men det är inte alltid resultatet, utan resan mot målet som ger 
kunskap och erfarenheter. Det kan dock innebära visst dubbelarbete 

 Konsultstöd till kommunerna? Kan några av de anställda esamordnarna arbeta konsultativt 
med lokalt stödarbete? Ett krav ska i så fall vara att samverkan ska ske med andra kommuner 

 Arbetsformerna som kommunalförbunden har inom välfärdsområdet, läs socialhandläggarna, 
är en modell som också kanske kan användas inom IT-utvecklingsområdet. Använd dessa 
erfarenheter och utveckla ett likartat koncept för eSamordnarna 

 Ska vi ha länsgemensamma sakområden som delregionerna sedan fritt prioriterar bland? 

 De frågor som kommunerna placerar på delregional nivå ska vara mer av operativ karaktär 

 Lägg ned SSVIT. VästKom hanterar nationella nivån och VGR. Lämna full frihet till den 
delregionala nivån, t.ex. utifrån en projektportfölj 

 Finns det behov av ALVG i dagsläget? 

 Etablera en egen regional kompetensgrupp som kan verka som en referensgrupp åt VästKom 

 Organisera sakfrågorna efter VGR med ett Välfärdspår (LiSA) och ett infrastrukturspår (BHU) 

 Svårt att hinna med för i alla frågor för kommunalförbundscheferna. Här finns en fördel för 
Boråsregionen som har två personer i ledningsfunktion 

 Är utgångspunkten att åtta eSamordnare samt en länssamordnare fortsatt finns för arbetet? 

 Hur kommer Göteborgs roll att vara i en struktur utan SSVIT?  

 Om vi tjänstemän föreslår en fortsatt satsning i tre år till, t.o.m. 2018, med finansiering av 
tillgängliga medel, kan detta säkert uppfattas som positivt av den politiska nivån. Ska vi ta 
hem frågan, med ett gemensamt material? 

 
Beslut 
Thomas och Karl tar fram ett diskussionsunderlag för hantering delregionalt. 
Fokus är vilka frågor som önskar hanteras under kommande tre-årsperiod delregionalt/regionalt.  
 
Antecknat av: 
Karl Fors 
Länssamordnare VästKom 

http://www.vastkom.se/

