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ANTECKNINGAR SSVIT  
Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

2014-12-18, kl. 09.00-12.30. Gårdavägen 2, Göteborg. 

Närvarande: 
Annika Wennerblom 

Sven Höper 
Magnus Nilsson 

Thomas Jungbeck 
Lars Lindén      

Helena Söderbäck 
Per-Olof Hermansson 

Lena Brännmar 
 

Frånvarande: 
Kjell Karlsson 

Johan Fritz 
Karl Fors 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande  

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns.  

3. Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar läggs till handlingarna 

4. Visionsdokument 
Diskussion 

Dialog om förslag till visionsdokument är utskickat. Visionsdokumentet kommer 
ersätta beslutat visionsdokument från 2009-02-23. Det tidigare visionsdokumentet 
var undertecknat av kommunalförbundsdirektörerna. Det kom fram olika 
synpunkter på förslaget dels kring innehåll och dels om hur det ska hanteras rent 
beslutsmässigt. Ska mål vara med i ett visionsdokument? Visionen är det som SSVIT 
ska styra emot. 

 
Sammanfattning av dialogen är att: 

• Förankringen är viktig såväl politisk som på tjänstemannanivå för att visionen 
ska få genomslag. Detta gäller såväl kommuner, kommunalförbund samt 
VästKom. 

• Syftet med visionsdokumentet behöver tydliggöras. Tre insatsområden bör 
fokuseras på: Grundläggande förutsättningar, hälsa samt utbildning.  
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Beslut  

Kommunalförbundsdirektörerna är ansvariga för att synpunkter på dokumentet  
skickas in för beredning innan nästa styrgupp. På nästa styrgrupp bör visionen 
beslutas för att kunna förankras i VästKoms styrelse. 

5. Måldokument 2015 
eSamordnare Johan Kjernald och Ann-Charlotte Klarén föredrog förslag till mål 2015 utifrån 
bifogad presentation. 

  
Synpunkter från Styrgruppen kring måldokumentet: 

 Uppdra åt eSamordnare att formulera om målen som erbjudande. Målen ska 
kännas positiva, kommunerna ska vilja vara med. 

 Formulera om för att tydliggöra att det är regionarkivet ägare som ska ta 
ställning. Delmål 1.1.4.  

 Undvik förkortningar. 

 Ändra delmål 2.1.6 – från Lync till distansmöte. 
 

Övriga synpunkter kring redovisningen: 

 Fråga lyfts hur Mediapoolen kan användas av kommunerna utifrån det 
ägandeskap som tre kommunalförbund har. 

 Fråga lyfts om att söka projektmedel utifrån vissa kriterier lyfts fram. Dialog om 
huruvida det ska vara en uppgift för VästKom. 

 Styrgruppen menar att VästKom inte får bli för statiska. Det går kanske inte att 
bestämma att det bara ska användas en projektmodell. Kommunerna kan ju ha 
en egen. 

 

Beslut 

 SSVIT godkänner att VästKom återrapporterar underlaget till Socialstyrelsen. 
SSVIT beslutade om mål 2015 utifrån att ändringar görs enligt ovan synpunkter 
kring målen.  

 Kommunalförbundsdirektörerna får i uppdrag att kommunicera måldokumentet 
med kommundirektörerna i respektive kommunalförbund. 

 eSamordnare får i uppdrag att komplettera måldokumentet med ett missiv. 

 eSamordnare får i uppdrag att arbeta fram en presentation med föredragshållar- 
kommentarer som kan användas vid information. 

6. Kommunikationsplan 
eSamordare Johan Kjernald informerade om arbetet som pågår med att utforma en 
kommunikationsplan för eSamhällesområdet.  

http://www.vastkom.se/
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Olika utmaningar lyfts fram. Det är viktigt att rikta budskap på olika sätt beroende 
på mottagare. Ambitionen i planen är mer besök i kommunerna, informera och 
lyssna in ta reda på vad kommunernas behov. 

Dialog om vikten av att kommunicera helheten kring utvecklingen av kommunerna 
mot eSamhället. En undersökning inom GR har visat att det finns bristande kunskap 
om vad eSamhället innebär. 

Dialog kring att kommuner i vissa fall har svårt att tolka vem som är avsändare av 
budskap, är det VästKom eller kommunalförbund. 

Beslut  

Ett förslag till kommunikationsplan presenteras på nästa SSVIT. 

7. Projekt, uppdrag och aktivitetsplanering 2015 
eHälsoprojektens delmål är satta utifrån avslutade projekt 

Beslut  

Inbjudan till eHälsokonferenser ska skickas till SSVIT för kännedom. 

8. Projektförslag trygghetslarm 
Lena informerade om det arbete som pågår. Projektförslag är inte färdigt men det 
vore bra om beslut kunde fattas kring projektets fortsättning så snart som möjligt. 

Beslut 

Ett förslag på projektplan för Trygghetslarm kommer att skickas ut till alla deltagare 
i SSVIT. Beslut fattas via e-post för att inte behöva vänta till nästa styrgrupp. 

9. Rapporter (information) 
 Arbete med att ta fram en uppdragshandling för SSVIT pågår. 

 Upphandling av nationellt kommunikationsnät (Sjunet) är överklagat. Tillsvidare 
fortsätter lösningen med Kommunikationstorget för kommunerna i VG.   

 Redovisning och rapportering av eHälsa 2014 är skickad till socialstyrelsen den 15 
december. 

10. Ordförande 2015 
Beslut 

Styrgruppen beslutar att Thomas Jungbeck kvarstår som ordförande under 2015. 

11. Inför SITIV 
 Önskan om att alla deltagare i SSVIT ska ha handlingar som går till SITIV. 

 SITIV idag tappar eSamhället, blir mycket hälso- och sjukvård.  
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 Dialog om Digital Agenda, Hur fortsätter processen? Man saknar feedback och anser 
att kommunerna behöver involveras. 

 SSVIT önskar delaktighet i arbetet kring framtidens verksamhetssystem. 

12. Övriga frågor 
Ann-Charlotte informerade att vissa eHälsaprojekt inte hinner bli klara i tid. 

Beslut 

Respektive styrgrupp inom eHälsa kan besluta att eHälsoprojekt kan förlängas 
till 31 mars. 

 

Antecknat av: 

Ann-Charlotte Klarén & Johan Kjernald 

eSamordnare Skaraborgs- och Göteborgsregionens kommunalförbund. 
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