
 

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 

Anteckningar SSVIT 
Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 
2015-02-24. kl. 9.00-12.00  
Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. 

Närvarande: 
Thomas Jungbeck, ordf 

Per-Olof Hermansson 
Helena Söderbäck 

Magnus Nilsson 
Joakim Svärdström 

Kjell Karlsson 
Johan Fritz      

Karl Fors 

 
Frånvarande: 

Annika Wennerblom 
Sven Höper 
Lars Lindén  

 

1) Mötets öppnande  
 

2) Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes. Inga övriga frågor lades till. 

 
3) Föregående anteckningar 

De föregående anteckningarna lades till handlingarna. 
 

4) Ekonomisk redovisning 2014 
Thomas Jungbeck beskriver årets resultaträkning för verksamheten. Till detta beskriver Karl 
Fors tillgängliga medel för eHälsosatsningen 2015. 
På VästKoms AU beskrevs att man vill ha en balanserad budget, som inte tar hänsyn till 
tidigare överskott. Ett förslag på budget för 2016 förmedlas med det till kommande 
styrelsemöte. 
 
Diskussion 
Hur ska det länsgemensamma arbetet kontra det delregionala hanteras diskuteras. En dialog 
behöver tas inom kort. Inte minst för de medarbetare som finns för satsningen under 2014-
2015. Önskan är att diskutera frågan vidare på mötet i april. Underlag önskas i god tid, för 
förankring och dialog på hemmaplan. 
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5) Diskussion långsiktighet  
a) Synpunkter på visionsdokument från respektive KF 

Samtliga kommunalförbund har haft dokumentet för diskussion. Dokumentet är en 
revidering av visionsdokumentet från 2009. 
 
Diskussion, påståenden 

 Ses som en avsiktsförklaring 

 Att kommunen förutsätts dela resurser är lite hårt beskriven  

 Det ska vara större fokus på erbjudande, ej tvingande  

 Dokumentet behövs inte 

 Dokumentet ska ses som internt för gruppen.  
Till dessa har ett antal detaljer dokumenterats separat. 
 
Beslut 
VästKom tar fram ett nytt förslag utifrån framkomna synpunkter. 
 

b) Måldokumentets förankring från respektive KF 
Diskussion 
Det är positivt att arbetet konkretiserats med detta dokument. Sen bör inte beskrivna mål 
ses som ”huggna i sten”. På sikt bör inte alla områden ha mål. Prioritera mer.  
 

c) Genomlysning genomförs av VästKom 
Thomas Jungbeck har ett uppdrag från ledningsgruppen (kommunalförbundsdirektörer 
och regionutvecklingschef) att ta fram ett underlag kring hur vi använder våra resurser 
(eSamordnarna). Detta görs genom en metod som bland annat utvärderingsringen använt 
sig av. Underlag förmedlas till berörda inom ett par veckor. Utgångspunkten är att SSVIT, 
eSamordnare ska vara respondenter. 
  
Diskussion 
Ska ett antal kommuner och ALVG också tillfrågas? Bra att vidga kretsen och att andra får 
ta del och lämna synpunkter.  
 

6) Projekt/uppdrag återkoppling inom område ”gemensamma funktioner och tjänster” 
a) Projekt – informationssäkerhet 

Maria Nilsson beskriver framtaget projekt för informationssäkerhet. Området 
informationssäkerhet har diskuterats återkommande Skaraborgs e-råd. Med bakgrund av 
följeforskningen till ”journal på nätet” har dialog tagits med högskolan i Skövde. 
Förslaget är att kartlägga nuläget kring informationssäkerhet i en GAP-analys. För att ge 
kunskap om fortsatta åtgärder. Den modell som tas fram föreslås att använda på 
Skaraborgs kommuner som ett pilotområde. 
Kostnader kring metod och IT-stöd, föreslås finansieras regionalt.  
 
Diskussion, påståenden 

 Svårt att se att femton kommuner ska uppfattas som en pilot. 

 Erfarenheter av frågan finns bland annat i Göteborg och Tjörn som använder sig av en 
mer förenklad modell som de ser som tillräcklig. Bra att se över vilken rätt nivå är.  
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 Erfarenheter från Skaraborgs kommuner är att Myndigheten för samhällskyd och 
beredskap inte är ändamålsenlig. Det behöver kokas ned till ett antal kriterier.  

 Det finns oklarheter i ändamålet med att ett tillhörande ITstöd 

 Det för stort fokus på akademins roll, utnyttja istället befintlig kunskap.  

 Samverkan med högskolan ska ses som en pilot i sig. För vetenskaplig anknytning 

 Två-stegsversion förordas. Där en första light-version kan göras till en billigare peng 

 Viktigt att bygga eget mervärde genom deltagande med egen kompetens 

 VGK erbjudas möjlighet att ta del av modellen. 
 
Beslut 
Projektet godkänns. VästKom tar initiativ till ett avtal med högskolan i Skövde. 
Genomförandet ska bygga den egna kompetensen för att kunna driva frågan vidare efter 
projektets avslut.  
 

 
b) Kommunikationsplan 

Maria Nilsson beskriver framtagen kommunikationsplan. 
 
Diskussion 
I dokumentet beskrivs många kanaler. Kanske väl ambitiöst.  
Punkt 3 ” Samtliga kommunalförbund har tagit fram en behovsbild på vad dess kommuner 
vill uppnå kring digitalisering i samverkan och hur samverkan bör genomföras”. Det ska 
utgå ifrån eSamordnarnas besök i kommunerna. För att sedan diskuteras i delregionala 
ytor.  
I kommunikationsplanen beskrivs ett antal aktiviteter, dessa bör ersättas av mål. Ett tydligt 
fokus ska vara dialogen nationellt till lokalt.  
 
Beslut 
Kommunikationsplanen justeras enligt gjorda påpekanden och tas åter till kommande 
möte för godkännande. 
 

c) Återkoppling på möten i kommuner 
En kartbild på vilka kommuner som eSamordnarna bokat möte med presenteras. Samtliga 
kommunchefer/kontaktpersoner har fått, eller ska få, inbjudan till möte där 
digitaliseringens möjligheter diskuteras. 
 
Beslut 
Kommande inbjudningar skickas till den officiella brevlådan, med hänvisning till 
kommunledningen.  
 

7) Projekt/uppdrag/återkoppling inom område ”eHälsa” 
a) Information om projekt (2014) som ej beviljats medel 

För 2014 års projekt har två projekt ej fått stimulansmedel trots godkända 
projektansökningar. Detta på grund av att projektens mål ej uppnåtts. Ett projekt rörde 
användning av säkra kort, till bland annat inpassering, mm. Det andra projektet var ett 
eLearningprojekt kring informationssäkerhet 
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b) Trygghetslarm Fyrbodal  

Efter föregående möte togs beslut på att trygghetslarmsprojekt skulle kunna hanteras 
mellan SSVIT-möte på grund av tidsbrist. Ett upphandlingsprojekt kring trygghetstjänster 
förmedlades via e-post efter föregående möte och kort information gavs på mötet om 
projektets innehåll. 
 
Beslut 
SSVIT godkänner Fyrbodals projektansökan kring trygghetstjänster. 
 

c) Genomförda konferenser  
29 januari och 3 februari har två eHälsokonferenser hållits. Cirka 190 deltagande i Göteborg 
och Skövde. Konferenserna var enligt uppföljningen uppskattad.  
 

d) Projekthantering 2015 
I samband med konferenserna gjordes en temperaturmätning/värdering på de målområden 
som finns i vårt gemensamma måldokument. Samtliga mål/projekt blev högt värderade, 
men de fem högst värderade har valts ut att konkretiseras i projektförslag till SSVIT till 
kommande möte. Dessa kompletteras med några ytterligare strategiskt viktiga projekt. 

 
8) Nationella aktiviteter  

a) Skrivelse till SKL kring eHälsokostnader  - 4-kronor per invånare (bilaga) 
Karl Fors har förmedlat synpunkter till SKL på en avisering av nya kostnader för 
kommunkollektivet. SKL har tackat för synpunkter och det är oklart hur frågan tas vidare. 
 
Beslut 
VästKoms skrivelse förmedlas till politiska företrädare för VGK, om SKL inkommer med 
beslutsunderlag till kommande styrelsemöte. 
 

b) Nationell upphandling överklagad – Sjunet 
Sedan tidigare används det regionala kommunikationsnätet kommunikationstorget. Ett 
arbete har lagts ned på att istället gå över till det nationella Sjunet. Upphandlingen kring 
Sjunet är överklagad och det är oklart när ärendet kommer tas om hand. 
 

c) Kostnader för kommunrepresentant i Sjunets styrgrupp 
En kommunföreträdare, tillika deltagare i ALVG har blivit tillfrågad att delta i nationellt 
förvaltningsgrupp kring Sjunet. Önskan finns från hemkommunen att resekostnader 
bekostas av VästKom. 
 
Diskussion 
En principfråga. Huvudregeln är att man betalar för egna kostnader. Man får hem mycket 
Om Inera pekat ut någon, då bör de också rimligen stå för kostnaden. 
 
Beslut 
Inget undantag på grundprincipen att hemkommunen står för sina egna kostnader görs. 
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9) Rapporter  
a) Under arbete: uppdragshandling SSVIT 

Frågan avvaktas tills diskussionen kring långsiktighet är avgjord. 
 

10) Inför SITIV 
a) Framtidens vårdinformationssystem 

- 
b) Avbruten upphandling SVPL 

- 

11) Övriga frågor 
  - 
 
 
 
Antecknat av  
Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom 
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