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Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT 

 

Närvarande 

Per-Olof Hermansson 
Helena Söderbäck 
Thomas Jungbeck 
Magnus Nilsson 
Joakim Svärdström 

Anneli Snobl  
Ante Baric ersättare för Sven Höper 

Johan Fritz      
Karl Fors 

 

Frånvarande: 
Annika Wennerblom 
Kjell Karlsson 

 

ANTECKNINGAR  
Tid: Onsdagen den 7 september kl. 13.00-16.00 

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

 

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnas. Anneli Snobl och Ante Baric hälsas välkommen till SSVIT. 

 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes. Till övriga fråga lades en förfrågan från VGR om att arrangera 
Offentliga rummet 2018. 
 

3. Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 
4. Info: Delregional statusrapport  

Thomas Jungbeck inleder med hänvisning till beslut från förbundsdirektörerna 
ledningsgruppsmöte den 27 juni 2016 där en redovisning av respektive kommunalförbunds arbete 
kring digitalisering önskats. Arbetet utgår från den extra satsning på delregional utveckling som 
finansieras enligt beslut i SSVIT och VästKoms styrelse. 
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GR 
- GR etablerar en tvärfunktionell grupp för hantering av digitalisering på delregional nivå 

kallad IDÉ-gruppen, på försök. En arena för diskussion om vad som behöver göras. Ett 
första möte kommer genomföras i oktober. I gruppen ingår olika personer som är nyfikna 
och engagerade i digitaliseringsfrågor. 

- DELA Digital: Johan leder SKLs nationella arbete i den plattform för informationsdelning 

som lanseras under hösten. Cirka 60% tjänst.  
- Nätverk för: eHälsa, digital utveckling (IT) och eArkiv  

 
Fyrbodal 

- I Fyrbodal finns en eSamordnare som i huvudsak arbetar med regionala och nationella 
frågor med IT-nätverk och nätverk för Välfärd och digitalisering som arbetsgrupper.  

- TUV: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg leder arbetet i TUV-gruppen, med stöd från 
Västkom motsvarande finansiering av ytterligare en eSamordnare. Kommunchef Peter 

Larsson i Uddevalla är sammankallande. Återkoppling sker på kommunchefsgruppen i 
Fyrbodal som är referensgrupp.  

- Tre projekt bedrivs. Kommunerna i Fyrbodal är inbjudna att delta i projekten. De tre 
projekten är: 

o eFörvaltning/Processarbete (Trollhättan). Arbete med samverkansmodell. 
Synpunktshantering är en pilot mot invånarna (Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborg) deltar 

o eArkiv (Uddevalla). Bygger vidare på den kravspec som VästKom arbetat fram. Mål 
är att genomföra en öppen upphandling. Alla 14 kommuner har deltagit i arbetet. 
Nu sker avtalsreglering om medverkan framöver. 1400 timmar har lagts ned sen i 
april. 

o Välfärd (Vänersborg). Presentation saknas. Uppfattning är att arbete pågår för att 
visa hela kedjan vid välfärdsteknik. 

 
Skaraborg 
- eHälsa – deltar i välfärdsgrupp Skaraborg. Förankrar och tar in synpunkter i delregionala 

forum. Ca 10 % på dessa uppdrag. SIM 2020 – Demostrator för välfärdsteknik. Projektägare 

högskolan i Skövde. Ca 10% på dessa uppdrag. Övrigt tid av eSamordnares tjänst är på 

regionala eHälsofrågor. 
- Skaraborg har ett eRåd. Kommunchef Kjell Karlsson är ordförande och är även medlem i 

SSVIT. Kommunschefgruppen är styrgrupp. Handlingsplan med tre områden: 
o Digitalisera Skaraborg – stärka arbetet med transformeringen, ink näringslivet: 25% 

tjänst 
o Innovationssluss för kommunerna i Skaraborg, spridning av information är en 

nyckelfaktor. Ansökan skickad till Vinnova, 9 miljoner. 25% tjänst 
o Informationssäkerhet. 25% tjänst. 

o 25% läggs regionalt. 
Förväntad nytta: en delregion som förstått och riggat för den digitala transformationen. 

Det här arbetet ska inte bara bedrivas på kommunalförbundet. Mål att Skaraborgs 
kommuner tagit ställning till hur digitaliseringsfrågan ska drivas utan de medel som 
förmedlas via VästKom. 
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Boråsregionen 
- Direktionen gav ett uppdrag till förbundet/kommuncheferna. Hitta ett område att arbeta 

tillsammans med. Beslutet om kraftsamling på Digitalisering togs. Även på 
tjänstemannanivå har kommunerna utryckt att Boråsregionen behöver ta tag i frågan. 

- eLedningsgrupp finns etablerad, på uppdrag av kommunchefsgruppen. Kommunchef 
Magnus Nilsson är ordförande i gruppen och är även medlem i SSVIT. 

- Roadshow genomfördes runt årsskiftet. Kommunerna behöver hands-on-hjälp. Lathundar 
och senaste informationen efterfrågas. Rekrytering pågår för ytterligare en eSamordnare. 

Etablering av ett eKontor pågår där kommunerna går in med egna medel för en ytterligare 
resurs (totalt tre). Fokus på lokalt stöd, regionalt där det behövs - en balansgång 

- Revidering pågår av eHandlingsplanen 2016-2019. Direktionen önskar tydliga nyttoeffekter. 
Finansiering av eKontor står Direktionen bakom. eHandlingsplanen innehåller: eArkiv, 

informationssäkerhet, mobila lösningar, distansmöten, eTjänster, eUtbildning, Nationella 
självvärderings och klassificeringsverktyg 

 
Noteringar från gemensam diskussion: 
- Ligger vi rätt i den delregionala satsningen? Vad är syftet/målet med satsningen – vad ska 

ha uppnåtts 2018? 
- I Skaraborg den delregionala satsningen på digitalisering varit positiv. eHälsa var enklare 

att driva regionalt 
- Ska bli intressant att följa om Boråsregionens kommande tredje resurs skapar en högre 

utväxling i det lokala arbetet 
- Det är små resurser vi har till förfogande. Viktigt med rätt förväntansbild 
- Dom gemensamma kompetensutvecklingsinsatserna uppfattas vara god kvalitet på. Dessa 

bör fortgå. 3RFvm är också något som kommer ta kraft 2017. Ska vi vara modiga och enbart 
sätta två frågor att satsa på regionalt 2017. Ett fåtal mål men kraftiga insatser. 

- Integritet, mobilitet och positionering. Viktig fråga för Göteborgs stad. Att veta vart 
personalen finns, vid olika allvarliga händelser 

- Är insikten i Fyrbodal att ”om det är bra för de tre kommunerna. Då är det bra för alla”? 
Uppfattningen är att det finns en sådan samsyn, även om utvecklingsarbetet sker erbjuds 
samtliga kommuner i Fyrbodal 

 

5. beslut: Gemensam drift välfärdsteknik  
Karl Fors och Max Domaradzki föredrar frågan om förstudie kring gemensam drift för 

välfärdsteknik. Tidigare har SSVIT tagit ställning till behovsbeskrivning och beslut togs om att 
ta fram ett förslag på direktiv till förstudie. Till handlingarna finns föreslaget direktiv som ALVG 

ställt sig bakom. Synpunkter gavs på ökat omfång i 
omvärldsbevakningen som tidigare avgränsats till 

nationell omvärldsbevakning. Synpunkter fanns även 
på rubriceringen ”drift för välfärdsteknik”.  

En bild används för att beskriva: individens behov, 
driftsorganisation, utförarorganisation, lokala team och 

deras roller. Hur välfärdsteknik ska erbjudas är en 
aktuell fråga för många. Göteborgs stad ser att en 
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förutsättning är att vissa delar av utförandet (se bild) behöver ske i samverkan. Förstudien ska 
ge en rekommenderad lösning.  
 
Noteringar från diskussionen 
- Bra beskrivande bild! 
- Organisationsform bör beaktas i förstudien 
- Förslag till rekommenderad lösning bör kompletteras med information om ytterligare 

lösningsalternativ 
- Förfrågan bör ställas till Myndigheten För Delaktighet (MFD) om de kan finansiera 

förstudien 
 

Beslut: 
SSVIT beslutar att uppdra åt VästKoms kansli att verkställa och genomföra förstudien enligt 

direktiv. Förstudien finansieras med maximalt 600 000 kronor. 

 
6. info: Hantering nya Sjunet  

Planeringsmöte ska genomföras 15 september. Deltagande på mötet är kommunföreträdare, 
VGR och leverantör. Avsikten är att ersätta kommunikationstorget genom avrop från ”nya 
sjunet-upphandlingen”, enligt tidigare beslut. ALVG vill till kommande möte få införandeplan 
med information hur kommunerna ska gå tillväga för att genomföra avrop och 
implementation. Systemet SAMSA införs under oktober/november. Utbytet av 
kommunikationstorget avses inte ske under denna period. 

 
Noteringar från diskussion 
Önskan är att få ta del av kostnaderna för införandet, i relation till nuvarande 

Genom avtalet finns även tilläggstjänster för kommunerna att nyttja 
 

Beslut 
Frågan tas upp igen på SSVITs novembermöte 

 
 

7. Beslut: Kartläggning  
Genomförda kartläggningar (2014 & 2015) av systemfloran i länet har varit uppskattade av 

kommunerna. Cirka 50 sidvisningar görs på kartläggningen per vecka. Förslag till beslut är att 
genomföra kommande kartläggning i nationellt verktyg (DELA) istället för i regional enkät.  

 
Noteringar från diskussion 

- Kommer SKL hålla samma säkerhetsnivå som vi haft i Västra Götaland? Svaret är att 
likvärdig nivå kommer hållas. Informationen kommer inte ligga publik. 

- Kommer detta innebära kostnader för oss? Svaret är att SKL tar över de kostnader vi haft 

för frågan. Indirekta kostnader uppstår i samband med framtagandet  
 

Beslut: 
SSVIT beslutar att Västra Götalands kartläggning av bas- och verksamhetssystem genomförs i 

det nationella ”DELA digitalt”.  
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8. Info: eHälsoutveckling VG (bilaga) 

Siv Torstensson beskriver Socialstyrelsens rapport, ur ett Västra Götalands perspektiv. Rapporten 
följer upp de satsningar som gjorts inom eHälsa 2013-2015.  
Länet hade 88% svarsfrekvens. Fem insatsområden:  
- eTjänster – utvecklingen av eTjänster är svag/låg både nationellt och inom Västra Götaland  
- Säker roll och behörighet – 17% har tillgång till ”säker inloggning” nationellt, motsvarande 

siffra i VG är 10%. 94% av personalen inom Hälso och sjukvårdsverksamheten 
- Mobilitet – Få kommuner kan läsa eller dokumentera utanför kontorsplatsen, Nationellt som 

regionalt 
- Trygghetslarm – 48% av Sveriges kommuner har digitala trygghetslarm. 75% av Västra 

Götalands kommuner kommer att ha infört digitala trygghetslarm 2016. 
- NPÖ – Färre kommuner i Västra Götaland är anslutna till NPÖ än nationellt. Stor påverkan på 

detta har tillgången till primärvårdens information haft 
 

Noteringar från diskussionen 
- Vi får ha en förståelse för att primärvårdens resa tagit tid.  
- Det finns en tröghet i systemet. Hur vi kan få till verksamhetsutveckling mellan parterna, utan 

att det bromsas av individer. Exempel finns vid införande av distansmöte via Skype vid 
samordnad vårdplanering. Ett styrning och ledningsperspektiv där VGR brister. Det känns 
konstigt att vi stannar upp i utvecklingsarbetet. 

- Privata aktörer är duktigare på mobilitet. Ett exempel på hur de kan med det plocka hem 
vinster. 

 
 
9. Info: 3R/FVM  

Thomas Jungbeck föredrar information om nuläget. Kommunerna kommer erbjudas att nyttja 
kommande kärnsystem.   

 
 
10. 15.40 

Info: Slutrapport Digitala Trygghetslarm (bilaga) 

Ny version framtagen enligt beslut på föregående möte. Ärendet tas vidare till styrelsen, som 

informationsärende.  
 

Beslut: 
SSVIT ställer sig bakom att slutrapporten för Digitala trygghetslarm anmäls på VästKoms 

styrelse.  
 

 
11. info: Handlingsplan för trygghet, service delaktighet 

Information ges om  att ärendet varit på styrelsen.  
 

 
12. Anmälan av slutrapporter från eHälsoarbetet 2015 

12.1. Digital signering (bilaga) 
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12.2. Slutrapport distansmöte IFO (bilaga) 
12.3. SSBTEK (länk) 
12.4. Continua (länk) 
12.5. Mobilitet (länk) 
 
Noteringar från diskussion 
Fråga ställs om hur fortlevnad är tänkt? Svaret är ett kunskapen tas vidare genom hemsidan 

och information på konferenser tillsammans med efterföljande projekt. Dokumenten avses 
inte uppdateras.  

 
Beslut: 

SSVIT ser ärendet som anmält. 
 

  
13. Inför SITIV 

Agendan gås igenom. Låg närvaro från kommunsidan på mötet. 
 
 

14. Övriga frågor 
 

14.1. Ansökan offentliga rummet 
Förfrågan har ställts om VästKom och Göteborgs stad vill vara medsökande till att anordna 
Offentliga rummet 2018. 
 
Noteringar från diskussion 

- Positivt. Men vad innebär det? Förväntningar och konsekvenser 
- Frågan kanske borde ställts vidare än enbart till VästKom 

 
Beslut 
SSVIT ser positivt på förfrågan från VGR. Ärendet tas vidare till VästKoms styrelse. 
 
 

 

15. Frågor till kommande möte 
15.1. Konferenser  

15.2. informationssäkerhet 
 

 

Antecknat av: 

Karl Fors 
Länssamordnare VästKom  
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