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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 
 

Närvarande 
Per-Olof Hermansson 
Annika Wennerblom 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Magnus Nilsson 
Joakim Svärdström 
Kjell Karlsson 
Karl Fors 

 
Ej närvarande 
Anneli Snobl  
Sven Höper  
Johan Fritz      

 

Föredragande: 
§4, 5, 6 Ann-Charlotte Klarén 

§7, 8 Johan Kjernald 

 

Mötesanteckningar 
 

Tid: Torsdagen den 19 maj kl. 09.15-12.00 

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

 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
2.1. Övriga frågor 

- Finansiering av eSamordnarna hos kommunalförbunden 
- SITIVs uppdrag 

 
3. Föregående anteckningar 

Anteckningarna lades till handlingarna 
 
4. Slutrapport Digitala Trygghetslarm 

Ann-Charlotte Klarén föredrar projektet Digitala trygghetslarm som genomfördes av 
Boråsregionen 2015. Målet var att 40 kommuner skulle ha infört en digital trygghetskedja. 
Övriga nio kommuner skulle ha startat upp. Resultatet följs upp via socialstyrelsens uppföljning 
som presenteras i Juni 2016. 
Den modell som tagits fram i projektet. Från införande till uppföljning. Den är nu den modell 
som sprids i det nationella arbetet som drivs av Myndigheten För Delaktighet (MFD). 
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Noteringar från diskussionen 
- Är samverkan alltid en förutsättning, har frågan fått utväxling eller begränsats genom 

samverkan? Essunga beskriver att de har dragit stora fördelar av samverkan 
- En tabell i rapporten är otydlig och kan misstolkas 
- En kartbild visar röd färg när målet är uppnått, bör ändras till grön 
- Rapporten bör lyftas till politiken 

 
Beslut 
Slutrapporten godkänns efter justering av den tabell som beskriver antal trygghetslarm samt 
färger på den kartbild som visar nuläget. Uppdaterad rapport kompletteras med aktuell 
information om status 2016. Därefter förmedlas handlingarna åter till SSVIT för att sedan tas 
vidare till VästKoms styrelse.  
 

5. Beslut: Handlingsplan för trygghet, service delaktighet i hemmet 
Ann-Charlotte Klarén föredrar ärendet. Ärende  initierades genom politiskt beslut i VästKoms 
styrelse 2014. När kravet på politiskt beslut kom var det en stor oklarhet av innebörden av 
beslutet, såväl regionalt som nationellt. Arbetet har genomförts i regionalt, delregionalt och 
lokalt. En framgångsfaktor har varit att olika kompetenser varit delaktiga i arbetet. 
 
Materialet har legat till grund till för SKLs tjänst/nulägesanalys – LIKA för Socialtjänsten. 
När kommunerna genomfört sitt arbete så konkretiserar de sitt behov för framtiden. Detta kan 
då vägleda vad det regionala arbetet ska inrikta sig på framöver. 
En presentation/film som sammanfattar kommunernas behov finns tillgänglig på hemsidan. 

 
Noteringar från diskussionen 
- Kommunerna kan inte arbeta med alla frågor samtidigt 
- Viktigt att politiken får ta del för att se ett resultat av de resurser som tillsatts 
- Analysen av kommunernas behov har tagit mer tid än förväntat 
- Strålande material. Erbjudande och stöd. Materialet behöver tas vidare i ett införande 
- Vi har ett behov att få in frågan i en politisk kontext. En hantering på VästKoms styrelse 

skulle bidra i det arbetet. 
- Hur hanteras det politiska ärendet? Är det ett beslut eller är det en informationsärende? 
 
Beslut 
SSVIT godkänner slutrapport och förslaget till handlingsplan.  
Ärendet tas vidare för beslut i VästKoms styrelse med beslutformulering att rekommendera 
kommunalförbunden i VG att med sina medlemskommuner fortsätta arbetet med 
handlingsplansmallen för Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik.  
Representanterna i SSVIT har ett fortsatt ansvar i den fortsatta delregionala hanteringen. 
 

 
6. Info: Gemensam drift välfärdsteknik (bilaga) 

Ann-Charlotte beskriver behovet av att arbeta fram ett förstudiedirektiv. 
Erfarenheter från eHälsoprojekt 2014 visade att gemensam drift för välfärdsteknik var en 
möjlighet/förutsättning. Ett projektförslag fanns till ehälsosatsningen för 2015. Flera 
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kommuner var intresserade av deltagande i projektet. Efter att SSVIT beslutat att inte tilldela 
ekonomisk stimulans till projekten avtog intresset och projektet genomfördes ej.  
Frågan om en gemensam förstudie har nu aktualiserats av Göteborgs stad.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Ska arbetet tas vidare i samarbetet projektet TUV i Fyrbodal? 
- Ska vi vara en organisation som bedömer och genomför en projektansökningar? 
- Detta är en möjlighet att samla ihop olika aktiviteter. Bland annat kring standardisering 
- Det är inte en färdig lösning som ska levereras. Det är ett direktiv/uppdragshandling 
- 2011 tog VästKom fram en rapport om organisationsformer, underlaget kan återanvändas  
- Förstudien måste docka an till regionala utvecklingsarbeten, såsom All Age hub, mm. 
- MFD har ett intresse av att delta med stöd och kompetens. 
 
Beslut 
Ett förslag till uppdragshandling för en förstudie tas fram. 
 
 

7. Beslut: Informationssäkerhet 
Maria Nilsson föredrar frågan informationssäkerhet. SSVIT fick på föregående möte en 
information om projektet Klister som avslutades. Då fanns inte något förslag till fortsättning. 
Till detta möte har ALVG lämnat ett förslag på fortsättning som utgår från två områden, 
förankring & kompetens samt effektiv och korrekt hantering av information. Till dessa finns 
förutsättningar i form av säkerhet och tillgänglighet. 

 
Noteringar från diskussionen 
- GAP-analys är ett alternativ, vad gäller värdering av kommunens nuläge. Finns även de 

kommuner som enbart önskar info om andras genomförda analyser 
- Vid resursbehov kommer dessa lyftas till SSVIT 
- Till nästa möte önskas en plan för resursåtgång med tidsperspektiv  
- Viktigt att ta våra kompetenser vidare. Att använda inhouse-resurser. 

 
Beslut 
SSVIT beslutar att arbeta vidare med området informationssäkerhet. Området konkretiseras 
genom kommande beslut på projekt. 

 
 
8. Statusrapport: Samverkansplattform  

Beslut togs på föregående möte om delregional pilot som i ett senare läge kan växlas upp till 
regionalt genomförande. Arbetet är nu en del av SKLs arbete kallat DELA. Johan Kjernald är 
där projektledare för samverkansplattformen. 
 
 

9. info: Hantering nya Sjunet  
Förhoppningen är att det ska vara möjligt att avropa från ”nya Sjunet-upphandlingen” inom 
kort. 
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10. Info: 3R/FVM  
Information ges om aktuell status 3R-arbetet. Patientscenarioarbete med representanter från 
kommunerna i länet har genomförts. 108K har genom Karl Fors ett uppdrag att ta fram en 
rapport för samverkansarkitektur.  

 
 

Noteringar från diskussionen 
- Det finns risk för att 3RFvm kommer ta mycket tid i anspråk för kommunerna, men även för 

kommunalförbunden och VästKom 
- Dela information mellan patient/brukare och vårdgivare är ett tydligt mål för 3RFvm. 

Möjlighet för kommunerna att nyttja kommande kärnssystem genom en option på 
upphandlingen är ett ytterligare spår  

 
 
11. Info: konferensen Digitalisering i Väst 

Återkoppling ges från evenemanget som hölls 11 maj. Goda betyg gavs på genomförandet. 
Föredragshållarna var uppskattade. Beskrivning av den dialog som hölls finns på VästKoms 
hemsida. Återkoppling har getts till föredragshållarna på att det var positivt med deras 
deltagande, men att dialog avsaktades då de lämnade kort efter respektive informationspass.  

 
12. info: Nationella informationsaktiviteter 

- SKL önskar komma och informera om deras digitaliseringsarbete. Mötet hålls 12 oktober 
- 29-30 november hålls en digitaliseringskonferens för offentlig sektors ledning kallad 

DigiGov  
 
13. Info: Delregional statusrapport 

Kort beskrivning från förbunden på hur den delregionala satsningen genomförs: 
GR: Arbete pågår via nämnda samverkansplattform, diskussioner förs kring att etablera ett e-
råd, en förbättrad struktur inför SSVIT-möte finns. 
Skaraborg: e-råd finns. Beslut på att arbeta inom tre huvudområden: informationssäkerhet, 
digitalisering Skaraborg, innovationssluss (Vinnova ansökan). Diskussioner förs även kring att 
etablera en kommunapp. 
Fyrbodal: samlar sig i tre projekt kallat TUV (projektägare: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg). 
Inget e-råd finns – återkoppling ges på kommunchefsmöten. Siv Torstensson ansvarar för 
eHälsa, mm. 
Boråsregionen: rekrytering görs av ytterligare eSamordnare, eHandlingsplan förväntas tas 
imorgon – likartad med den regionala, diskussioner förs kring ett eKontor (gemensamma 
eTjänster) 

  
14. Inför SITIV 

 
15. Övriga frågor 

15.1. Ersättning till kommunalförbunden för eSamordnarna 
Frågan hanteras under hösten på kommunalförbundens ledningsgrupp VGK 
 

15.2. SITIVs uppdrag, position i strukturen 
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Noteringar från diskussionen: 
- SITIV har av VGR bemannats utefter hälso- och sjukvård men behöver bemannas på annat 

sätt 
- Det är viktigt att behålla bredden för digitaliseringsfrågorna i gruppen 
- Ett annat alternativ är att få in digitaliseringsfrågorna i den struktur som arbetar med 

Hälso- och sjukvårdsfrågor  
- Om digitaiseringsfrågorna delas upp i flera grupper behövs en struktur för att tillse att inte 

frågor ”hamnar mellan stolarna” 
- VGR har en hemläxa. De tittar på sin egen budget istället för ett strategiskt perspektiv 
- Ett omtag behövs. 
- Digitalieringsfrågorna har inte idag en naturlig hemvist i Väst-gruppen (tjänstemanna-

grupp inför BHU – beredningen för hållbar utveckling 
 
 
Antecknat av 
Karl Fors 
Länssamordnare VästKom 
 

  


