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Anteckningar från SSVIT 

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 
2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla 

Närvarande:    ej närvarande: 
Peter Lönn   Lars Lindén  
Kjell Karlsson   Johan Fritz 
Thomas Jungbeck  Helena Söderbeck 
Annika Wennerblom 
Lena Brännmar 
Per-Olof Hermansson 
Sven Höper 
Magnus Nilsson 
Karl Fors 
Siv Torstensson, adj 
Johan  Kjernald, adj 

1. Mötet öppnas  

2. Godkännande av dagens agenda  
Föreslagen agenda godkänns. 

 

3. Föregående anteckningar  
Föregående anteckningar läggs till handlingarna 

 

4. eHälsa, fördelning av stimulansmedel 
Karl Fors beskriver bakgrund och nuläge. Beviljade och avslagna projektansökningar 
redovisas. En samlad bild ges över hur stimulansmedlen fördelats och används 2013-2014, 
kompletterat med de äskanden som inkommit från insatsområdena till dagens möte. 

Diskussion 

Det är viktigt att stimulansmedlen används samt att projekt som påbörjats blir färdigställda 
och att kommunerna får ta del av utvecklingen. Det finns en önskan om att få en kartbild 
presenterad över hur bidragen är fördelade. Ökat fokus ska läggas på att sprida resultatet 
från projekten.  

Länsövergripande strategi för projekten diskuteras. Åsikter framförs om att projekten ska 
vara av förstudie- och testkaraktär, ingen egen drift, inga identiska projekt samt att 
projekten ska tillföra utveckling. En regional kommunikationsplan bör tas fram för att 

http://www.vastkom.se/


 

samlat sprida och delge de övriga kommunerna. Varje förbund tar ansvar för sitt 
insatsområde och sprider erfarenheter till samtliga kommuner. Ekonomiska 
marknadsföringsmedel avsätts centralt.  

Beslut 

- SSVIT beslutar att bifalla inkomna äskanden: eTjänster 657 000 kr, mobilitet 
1 157 000 kr (500+657 tkr), digitala trygghetslarm 700 000 kr och NPÖ 1 627 000 kr.  

- SSVIT uppdrar till Västkom att behandla de trå projekt som är hänvisade till 
insatsområde 6. 320 000 kr avsätts för eventuellt genomförande. 

- En beskrivning av hur stimulansmedlen fördelats mellan länets kommuner ska tas 
fram. 

- En regional kommunikationsplan ska tas fram. 
- De godkända projekten ska inte vara drift eller redan genomförda projekt. 
- SSVIT godkänner inkomna strategier/handlingar från samtliga insatsområden. 

 

Insatsområde 6 

Karl Fors beskriver planerna till nya insatsområde 6. Under våren inhämtades 49 politiska 
åtaganden kring ”konceptet: trygghet, service och delaktighet”. Krav finns på att 
kommunerna skall etablera handlingsplaner för insatsområdet. Workshops planeras där ett 
mål är att få fram en eHälsokatalog. Denna kan sedan vara en grund i kommunernas vidare 
arbete.  

Diskussion 

Det är viktigt att eHälsokatalogen inte blir en önskelista med förväntningar som vi inte kan 
genomföra. Workshops bör först hållas med personalen för att inte skapa förväntningar hos 
medborgare. Goda exempel till en eHälsokatalog bör även kunna tas fram internt utan 
workshops. 

Beslut 

- Workshops för insatsområde 6 startar med personal. I dessa ska det vara tydligt att 
resultatet inte alltid leder till ett genomförande.  
 

5. Redovisning av kartläggning i VGK  
Siv Torstensson redovisar den kartläggning av kommunernas olika system som togs fram 
hösten 2013 och genomfördes kvartal 1 2014. Fem kommuner har inte svarat i 
kartläggningen. Fyra är från Fyrbodal, en i Boråsregionen. Kartläggningen visar på att det 
finns en stor flora av systemstöd för kommunens olika verksamheter. Totalt har cirka 265 
system namngivits. Än fler är antalet leverantörsavtal, drygt 1500. I underlaget framgår att 
intresse finns för gemensamt kravställande samt upphandling. Samtliga kommuner som 
svarat på enkäten har fått en inloggning och kan med det nå information om bland annat 
möjliga samverkansparter. I handlingarna finns inloggningsuppgifter även för SSVITs 
deltagare. 



 

Diskussion 

Et är möjligt att svara i efterhand på kartläggningen. Resultatet bör komma 
verksamheterna till del. Ur en mindre kommuns synvinkel finns potential i att ställa krav på 
leverantörer. Med fler kommuner finns större möjlighet att påverka leverantörer. 

Beslut 

- SSVIT beslutar att uppdraget är slutfört. Information ges till kommunernas 
verksamhetsföreträdare via delregionala nätverk samt via www.vastkom.se. 

 

6. Status uppdragsbeskrivning e-tjänster 
Vid föregående möte beslutades tre uppdragsbeskrivningar. En del av uppdragsbeskrivning 
för eTjänster var arbetet med ”helhetskoncept för eTjänster”. Helhetskonceptet utreds nu 
bland annat med kunskap från den genomförda kartläggningen. Kommunerna kommer att 
få ett erbjudande om att delta i upphandlingen av en eTjänsteplattform. Erbjudandet bör 
vara intressant för cirka 20 kommuner. 

Diskussion 

Det finns olika tolkningar av eTjänster och vad det är. Leverantörer har tidigare lovat 
mycket men det har inte fungerat. Nu finns välfungerande teknik. Fortfarande kallar vi ofta 
blanketter för eTjänster. I Göteborg gav ansvaret för eTjänster på enheten 
medborgarservice och med fokus på att underlätta för medborgare. eFörvaltningen tas i 
nästa läge. 

 

7. Målbild 2015 
Thomas Jungbeck har samlat en grupp med Per-Olof Hermansson, Peter Lönn, Maria 
Nilsson, Karl Fors. Diskussionen har förts runt: ”Vårt gemensamma utvecklingsarbete, 
målbild 2020”. Utgångspunkt är den 2009 framtagna visionen. En workshop har genomförts 
kring förhoppningar och farhågor. Nyckelord som framkommit är: legitimitet, förankring, 
kommunikation, flexibilitet och medborgarfokus. Med finns även effektivt 
resursutnyttjande samt hur vi kan gå från ”förståelse till handling”. Tydliga farhågor som 
togs upp var oklara roller, engagemang, förankring och kunskap om organisationen. 
Thomas och Karl ansvarar för att ta fram ett grunddokument, en stomme, för det fortsatta 
arbetet. 

Diskussion 

Det är nödvändigt att vi är följsamma med andra inspel såsom SKL-initiativ samt regional 
digital agenda. 

 



 

8. Hantering av remissvar för Digital Agenda (diskussion) 
Remissvar ska vara inlämnat senast 19 september. Ska dokumentet hanteras regionalt, 
delregionalt och lokalt? Ska remissvaren samordnas? 

Diskussion 

Boråsregionens direktion har tagit ett beslut om att förslag på remissvar tas fram av 
förbundet och kommuniceras med kommunerna.  

Det är bra att kommunerna engagerar sig och även lämnar in egna svar. Bra om vi kan ge en 
samlad reflektion på dokumentets art. Alla delmål och aktiviteter som är medräknade, vissa 
redan pågående, gör att agendan faller i värde. Det är inte ett måldokument, det blir en 
handlingsplan/aktivitetslista. Det finns ett mervärde i att lämna ett gemensamt remissvar.. 

Beslut 

- VGR tillfrågas om förlängd svarstid för att möjliggöra eget remissvar från SSVIT. 
- Varje förbund/kommun förmedlar sina svar till Karl. Utifrån dessa utarbetas ett 

gemensamt remissvar. 

 

9. Rapporter 

Rapport från socialstyrelsen, om satsningen på eHälsa 

Socialstyrelsens har följt upp eHälsosatsningen. I uppföljningen dras bland annat slutsatsen 
att staten fortsatt bör erbjuda kommunerna stimulansmedel för området. Mer information 
ges på kommande möte. 

Beslut 

Rapporten förmedlas i samband med utskick av anteckningarna. 

 

Statusrapport NPÖ  

Det finns en förbättrad dialog med NPÖ. Framstegen går dock långsamt. Nationellt gavs 
signaler på att NPÖ skulle läggas ned. Något som nu dementeras. Fortsättning följer. 

 

eSamhällesaktiviteter som pågår 

Beskrivning ges på ett urval av alla de kunskapshöjande aktiviteter som görs för 
kommunerna. Besök görs i många kommuner och nätverk. 

 

Nationella gemensamma lösningar, med regionalt/lokalt genomförande 

Mina meddelande och andra nationella tjänster som SKL m. fl. arbetat fram beskrivs. Till 
Mina meddelande ansluter sig Trollhättans stad inom kort. Samsyn finns på att 
organisationen behöver ta omhand nationella initiativ från ex SKL. 



 

Digitalisering av skolan – Konceptet LIKA 

Kommunalförbundens ansvariga för utbildning har tillsammans med kommunföreträdare 
getts möjlighet till länsgemensamt dialogmöte för skolan tillsammans med SKL. Ett svalt 
mottagande har visats. Karl Fors beskriver detta som ytterligare ett argument för att det 
bör vara ett prioriterat område. Synpunkter förs fram på att LIKA-konceptet och 
digitalisering av skolan skall finnas med på kommunalförbundens dagordning för 
skolchefer.  

Beslut 

- SSVIT ges återkoppling från dialogmötet på nästkommande SSVIT-möte.  

 

10. Inför SITIVmöte 
Gemensam beredning av dagordning har hållits. Ett utkast till agenda finns. En utmaning är 
att det är lång tid mellan SSVIT-mötet och SITIV-mötet. 

11.  Övriga frågor 

Kommande mötestider tas med i handlingarna: 

- 2014-09-24/25 (lunch till lunch) 
- 2014-11-13 (förmiddag) 
- 2014-12-18 (förmiddag) 

På kommande lunch-till-lunch (24-25/9) bjuds projektet M-city in. 

 

 

 

Antecknat av 

Siv Torstensson 
eSamordnare  
Fyrbodals Kommunalförbund 


