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Anteckningar SSVIT 
 
Deltagande: 

Jan Malmgren (Teams) 
Tomas Fellbrandt 
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg  
Fredrik Holm (ersättare för Magnus Haggren, 
Magnus Nilsson) 
Helena Söderbäck 

Peter Lönn 
Lisbeth Nilsson  
Peter Söderström 
Carina Helgesson Björk 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 
Jenny Edvardsson (sekreterare) 

 

2020-02-18. kl. 9.30-12.00  
Lokal: GR konferens, Anders Personsgatan 8. 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkänns. Inga övriga frågor anmäls. 

 
3. Föregående anteckningar 

Läggs till handlingarna 
 
Samverkan med VGR 
4.  Framtidens vårdinformationsmiljö  

4.1.  Beskrivning av aktuellt läge, återkoppling från politisk dialog 
Ann-Charlotte Järnström och Karl Fors informerar om dialog på politisk och 
tjänstmannanivå som pågått senaste veckorna. Kommunikationsmaterial framtaget, 
kommunikation pågår med kommunerna. Förra veckan kom nytt förslag på prismodell 
från VGR. Prismodellen (drift, support och förvaltning) är densamma i nya förslaget, men 
priset skiljer. Troligtvis kommer ingen ny prismodell. VGR är beredda att ta en risk och ge 
ett takpris men i dagsläget inte helt klart vad VästKom kan förhandla priset till. Dialogen 
fortsätter. 
 
Noteringar från diskussionen 

- Vi kommer inte kunna få ett exakt pris. Det handlar om utveckling och innovation 
och är därför inte helt förutsägbart.  

- Tidsaspekten är viktig, förutsättningarna behöver klargöras.  
- Vad ingår i förvaltning, rörliga och fasta kostnader, utveckling? 
- Förslag till fortsatt förhandling: takpris med 2 olika lösningar, ta bort kostnad för 

2:a linjens support.  
 

4.2. Godkännande av projektplan 
Karl Fors och Ann-Charlotte Järnström informerar om det av styrelsen beslutade 
projektdirektivet som ligger till grund för projektplanen. Leveranser och tidplan från 
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programmet är fortfarande inte helt klara och det påverkar projektplanen. Planen ska 
beskriva kommunprojektets arbete och hur det dockar an till FVM-programmet. Karl går 
igenom projektplanen övergripande.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Planen är omfattande och upplevs därför något svår. Kan planen revideras över tid, kan 

den vara ett levande dokument? Viktigt att projektet får en fastslagen plan för att 
kunna arbeta vidare. 

- De nio effektmål som regionstyrelsen beslutat om står  SSVIT bakom, men det 
behöver inte stå i planen att regionstyrelsen beslutat om dem 

- Punkt 6.6 leverabler ändra uppföljningsfekvens till kontinuerligt istället för varannan 
vecka. 

- Sidan 12, projektets ekonomi: Lägg till beloppet som är avsatt för satsningen år 2020. 
 

Beslut: SSVIT godkänner planen med de revideringar som noterats ovan i diskussionen 
 

4.3. Delegationsordning Kommun-FVM AU 
SSVITs roll som styrgrupp för projektet Kommun-FVM samt ansvarsförhållande till 
projektets AU diskuteras. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Flera kompetenser är önskvärda i arbetsutskottet, exempelvis: kommunchef, 

utbildningschef och socialchef. Personerna ska ha intresse, tid och strategisk 
kompetens för uppdraget samt gärna komma från kommuner som antagit flera 
optioner. 

- Göteborg kan tänka sig att bidra med kompetens i AU, även Fyrbodal önskar nominera 
deltagare. 

- om behov identifieras kallas till digitala extramöte för SSVIT. 
 
Beslut: SSVIT är styrgrupp för projektet Kommun-FVM. Extrainsatta styrgruppsmöten 
bokas in vid behov. Kommun FVM-AU kompletteras med ytterligare kompetenser, Karl 
Fors förmedlar beskrivning för att kunna nominera företrädare.  
Extrainsatt styrgruppsmöte bokas till kl: 8-9 den 17/3- 2020. Teamskallelse skickas. 

 
5. Inför eftermiddagens SITIV-möte 

5.1. SITIVs uppdrag 
På föregående möte diskuterades omfång/inriktning på gruppens frågor. Med önskat på 
ökat fokus på strategiska ställningstaganden. Förslaget till eftermiddagens möte är att 
gruppens uppdrag sen tidigare kvarstår. Parallell organisationsutveckling av 
samverkansstruktur med VGR pågår. Resultatet av den kan påverka SITIVs roll.  
 

Noteringar från diskussionen 
- VGRs Omställningsarbete är ett strategiskt område för kommunerna också. 
- I Fyrbodal har kommuner som erbjudit sig vara pilotkommuner vad gäller omställning 

Nära Vård.  
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- Västgrupp, VVG och SITIV behöver samordnas på något vis för strategiska frågor. 
Helhetssyn viktig. 

5.2. Genomgång av SITIVs agenda 
Karl går igenom SITIVs agenda.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Gemensam federerad inloggning, vad innebär det i kostnader och hur ska det praktiskt 

gå till? Underlaget behöver kompletteras något. Vad tycker VGR och VGR IT i frågan, 
hur kommer vi vidare med mobila lösningar? 

 
Kommunegna frågor 
6. Måluppföljning 2019 

Karl Fors informerar om året 2019. Underlaget finns tillgängligt via hemsidan. 2019 har vi färre 
gemensamma frågor på länsnivå, olika frågor hanteras i dagsläget i de olika delregionerna. 
Med det är det inte naturligt att samarbeta i respektive delregional fråga – på regional nivå. De 
satta regionala målen har i vissa fall varit väl ambitiösa.  
 
Förslag till beslut: eSamordnargruppen föreslår att SSVIT godkänner måluppföljning 2019. 
Beslut: SSVIT godkänner regional måluppfyllning 2019. 

 
7. Delregional uppföljning 2019 

Underlag utskickat med handlingarna. Inget Kommunalförbund önskar redovisa ytterligare. 
Ann-Charlotte Järnström tillägger att det ibland kan vara bra att arbete inte endast utförs 
delregionalt, när nyttan finns för alla. 
 

Förslag till beslut: eSamordnargruppen föreslår att SSVIT godkänner delregional uppföljning. 
Beslut: SSVIT godkänner regional delregional uppföljning 2019. 

 
Nationellt: 
8. Nationell samverkan 

8.1. SKR 
Återkoppling från SKRs Arena för strategisk utveckling i en digital tid. Helena Söderbäck 
informerar om SKRs Skypemöte där kommunalförbunden var inbjudna. Mötesformen 
upplevdes fungera bra.  

 
Noteringar från diskussionen 
- Mötet föregicks av workshop där kommunerna deltog, det framkom på workshop att 

kommunerna efterfrågar stöd från SKR familjen. Det är oklart vad som kommer att 
hända med den behovsbild som framkom? 

- Bra att rollfördelning tydliggörs. 
- Kommer det gå att påverka SKR via denna arena. Mötena börjar ta form som en 

referensgrupp som används för att ta fram bättre underlag för beslut. 
 

8.2. Inera 
Ann-Charlotte Järnström informerar om att SKR familjen börjar samordna sig med syfte att 
gå mer i takt. Upplevelsen är att det går åt rätt håll. Ann-Charlotte Järnström sitter med i 
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beredningsgrupp till styrelsen Inera och de mötena upplevs bjuda in till dialog och 
synpunkter. En del av kommunsverige önskar att Inera ska skapa standarder och underlätta 
interoperabilitet, en annan del av kommunsverige önskar leverans av tjänster.  
Inera kommer komma med ett ”Kommunerbjudande”. Dock är inte finansieringsfrågan 
löst, en prislapp per tjänst/produkt finns som alternativ. Karl sitter med i AU för Ineras 
programråd, i programrådet hanteras det kommande förslaget. 
 
Daniel Forslund har skrivit en motion om samfinansiering av digitalisering och är nu föremål 
för dialog med regeringen.  

 
Noteringar från diskussionen 
- Finns en risk för Stockholmsperspektiv. Viktigt att komplettera med övrigas behov. 
- Inera har erbjudit sig att komma ut och informera. De kommer till den gemensamma 

politiska gruppen SRO under våren. 
 

8.2.1. VästKoms rekommendation på erbjudandet SDK 
Kar Fors informerar om avsiktsförklaringen för Säker digital kommunikation – SDK. 
VästKom har medverkat till aktuellt förslag. VästKom har rekommenderat 
kommunerna att stödja SDK. VästKom kommer fortsatt engagera sig i att utveckla 
konceptet, särskilt ur ett verksamhetsperspektiv.  
 

8.2.2. Utsedda representanter  
Inera har efterfrågat representanter till en utredning kring kommunernas behov av 
inloggningslösningar. Inera har önskat kompetens från Skövde, Bengtsfors, GITS och 
Göteborgs stad. Karl Fors har till Inera bekräftat att det är rätt kompetens som 
efterfrågats samt haft dialog med respektive kommun. 
 

8.2.3. Målbild för 1177 
Inera tar fram ett förslag där kommunernas verksamhet för vård och omsorg 
inkluderas på 1177. Det är oklart huruvida samtliga regionerna är intresserade av 
kommunernas deltagande i regionernas varumärke 1177. Frågan tas upp på SITIV.  

 
9. Övriga frågor 

- Stimulansbidrag för äldreomsorg 
I år och nästkommande år ges statliga medel för utveckling av äldreomsorg och 
digitalisering 2020, en 3-årig satsning fram till nästa mandatperiod. Kan delar av dessa 
stimulansmedel göra större nytta om de samlas exempelvis regionalt? Information, i 
form av bildspel förmedlas med handlingarna. BILAGA 
 

10. Punkter till nästkommande möte 
10.1. Välfärdscenter i VG – SIV 

 
 
11. Avslut 

Mötet avslutas. 
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