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Anteckningar SSVIT 
 

Deltagande 

Jan Malmgren (på distans) 
Jeanette Lämmel 
Joakim Svärdström 
Helena Söderbäck 
Peter Lönn 
Lisbeth Nilsson 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 

 

Frånvarande 

Håkan Sundberg 
Magnus Nilsson 
Peter Söderström 
Tomas Fellbrandt 
 

Adjungerade 

Ann-Charlotte Klarèn (på distans) §1-4 
Johanna Hansson 

 

2019-11-05. kl. 9.30-12.00  
Lokal: Gullbergsvass konferens, lokal: Kattfisken, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkändes och till övriga frågor lades: Avslut - Joakim Svärdström 

 
3. Föregående anteckningar 

Helena Söderbeck lyfter frågan angående projektet Siv. På föregående mötet enades SSVIT 
om att pausa projektet, till förmån för arbetet i FVM. Anteckningarna var otydliga. Frågan 
återkommer under dagens möte med den föreslagna handlingsplanen. Frågan innehåller dels 
en intern paketering och erbjudande för kommunerna, dels ett samarbete med VGR som 
diskuterats genom en avsiktsförklaring.  
 
Beslut: SSVIT beslutar att befintligt materialet paketeras och att frågan hanteras på SSVITs 
andra möte i 2020. 
 

4. Framtidens vårdinformationsmiljö  
Aktuellt läge i FVM diskuteras. En bakgrund ges från ställningstagandet på SSVIT den 19 
september 2018, där ambitionen var att följa VGRs FVM-arbete och inte driva arbetet med ett 
större projekt på kommunsidan. Fortsatt ambitionsnivå behöver värderas. Införandeplanen har 
förskjutits, det gör att kommunerna preliminärt inte behöver besvara VGRs erbjudande förrän i 
mars 2020 (preliminärt). Cerner har med kommunkollegor gjort ”studiebesök” i två kommuner, 
med avsikten att kunna definiera en bättre uppskattning, för samtliga respektive kommuner 
vad gäller implementeringsersättning.  

 
Noteringar från diskussionen: 
- Budget 2020 har redan tagits av kommunerna. Detta arbete och åtagande är en del av ett 

långsiktigt budgetarbete. 
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- Vi har ett direktiv från VästKom styrelse. Projektledning och dokumentation. Vi behöver ta 
fram en projektplan där vi kan se hur väl vi når våra mål och delmål, för vårt eget arbete. I 
dagsläget följer vi enbart VGR i framtagandet av erbjudandet. Styrgruppen behöver ta ett 
ansvar och styra upp och dokumentera vägen. Vilken roll ska VästKom ta i projektet? Hur 
ska vi jobba med kommunernas processer och vad ska kommunerna göra själva.  

- Vi har efterfrågat kontaktpersoner i kommunerna som vi kan kommunicera med. De är 
utsedda av kommunchef. Vi får dock kritik av kommunledningarna som inte upplever att de 
får den information som behövs. Vi behöver paketera informationen som är av nytta.  

- Vi behöver presentera vår kommunikationsplan 
- Vi behöver förstå att detta är innovationsprocess! 
- Vi har trampat vatten i några år i denna frågan och ambitionsnivån har då sjunkit. Vi 

behöver ta ett omtag. Kommuncheferna har svårt att orka med i längden. 
 

BESLUT: 
VästKom tar genom Ann-Charlotte Järnström tillsammans med Helena Söderbeck ansvar för 
att ta fram projektplan. 
VästKom tar genom Karl Fors och Ann-Charlotte Klarén ansvar för att påverka ny 
kostnadsberäkning på implementationsersättning från Cerner. 
VästKom tar genom Ann-Charlotte Järnström och Karl Fors ansvar för att påverka VGR till ny 
prismodell för drift, förvaltning och support. 
 

 
5. Uppdragsbeskrivning för ALVG/REDA  

På föregående möte beslutades om en förändrad roll för eSamordnargruppen och ALVG. 
Innebörden är att eSamordnargruppen tar ansvar för beredning av ärenden till SSVIT och 
kommunikation med kommunerna. I förslaget aviserades behovet av flera expertgrupper med 
mål att skapa rekommendationer inom respektive expertområde. Exempelvis juridik, 
informatik eller digital arkitektur. I beredningen av ärendet, på ett sedan tidigare inplanerat 
ALVG, önskades att komplettera uppdragsbeskrivningen med behovet av mer generell 
kommunkompetens samt att möjligheten finns att ta stöd av ALVG för att finna experter för 
mer specifika uppdrag. Det lyftes även att ALVG bidragit till förankringen av det som föreslås 
beslutas av SSVIT och att det stärker den delregionala förankringen. 

 
Noteringar från diskussionen: 
- Vi ska hålla antalet grupper nere. Vilka nätverk driver vi? 
- Tidigare har IT-cheferna drivit utvecklingen. Besluten har succesivt förflyttats till fler. Den 

digitala kartan blir lättare att beskriva med expertgruppen.  
- Kritik förs fram mot den påstådda  förankringen. Kommunalförbundsrepresentanter har tagit 

ett stort ansvar i kommunikationen. Avsikten är att spetsa till och ersätta ALVG med gruppen 
REDA 

- Poängterar att vi inte får tappa kommunerna i processen och deras kunskap. 
 
BESLUT. SSVIT noterar informationen, fortsatt viktigt med tydlig relation och kommunikation 
med VGK även om expertgrupper inrättas.  
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6. Handlingsplan 2020 
2018 beslutades om en tvåårig satsning på vård och omsorg med ett särskilt fokus på VGR-
samarbetet. Handlingsplanen beskriver VästKoms roll för det kommande året. Innebörden av 
handlingsplanen är att VästKom företräder kommunerna i Inera-samarbetet nationellt samt 
att ansvara för att driva regiongemensamma frågor gentemot VGR i FVM och GITS. Skillnad 
från föregående år är särskilt att kompetensutvecklingsfrågor (konferenser osv.) utgår samt att 
behov finns på att nyttja extrasatsningen på en extra eSamordnare i arbetet med FVM.  
Behov finns att sätta en långtidsplan för samarbetet där roll, ansvar och förväntan tydliggörs. 

 
Beslut: SSVIT godkänner handlingsplan för 2020. VästKom använder handlingsplanen som 
underlag till VästKoms Verksamhetsplan 2020.  

 
 

7. Budget 2020 
2018 beslutades om en tvåårig satsning på vård och omsorg med ett särskilt fokus på 
samarbetet med VGR. Den budget som beslutades i VästKoms styrelse 20181217 beskrivs. 
2020-års budget kommer följa beslutad plan. Verksamheten har haft något lägre kostnader 
2019 än budgeterat.  

 
BESLUT: SSVIT beslutar att rekommendera VästKoms direktör att anta förslag till budget 2020 
som underlag till VästKoms budget 2020. 
 

8. Nationellt 
8.1. SKL –  Ny arena för strategisk utveckling i en digital tid 

SKL etablerar ett nytt mötesforum för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. I 
forumet söks direktkontakt med de 290 kommunerna och en koppling eftersträvas till 
Ineras programråd där VästKom representerar de 49 kommunerna.  
 

Noteringar från diskussionen 
- Fyrbodal och Boråsregionen deltar med eSamordnare och kommer återkoppla från de 

workshops som ska hållas. Det kommer även delta flera representanter från kommunerna i 
länet 
 

8.2. Inera – programrådsmöte, verksamhetsplanering 
Inera lägger stort fokus på att programrådet ska stödja bolaget i verksamhetsplaneringen 
för kommande år. Höstkonferensen är en viktig hållpunkt i det arbetet. Underlaget till 
Ineras möte är förmedlat till kommunerna via kommunalförbundens eSamordnare. 
 
Noteringar från diskussionen 

- SKLs VD och Ineras VD har båda på kort tid avgått. Inera kommunicerar att man brustit i 
samarbetet med SKL. Inera söker finansiering till sitt nationella uppdrag. 

- Vi behöver agera om några månader (6) om vi upplever att våra åsikter inte lyssnas på. 
- Vi uppmanas att driva digitaliseringsfrågor och vi har gjort mycket bra. Men SKL och 

Socialstyrelsen kommer sedan och plockar russinen ur kakan. Ska vi sluta göra smarta 
lösningar?  Vi saknar drifts- och förvaltningsorgan för den utveckling som aktörer i Sverige 
tar fram, ex tillgänglighetsdatabasen. 
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9. Inför SITIV 

Eftermiddagens SITIVmöte, agenda och underlag diskuteras. 
 
Noteringar från diskussionen 
- Frågorna för gruppen är inte på en strategisk nivå.  
- Roller och delegationsordning behöver tydliggöras 
- Budgeten, som styrning till GITS, behöver beslutas 
- VGR har inte lyckats att lyfta in sina stora frågor. VGR önskar att kommunerna ska mötas 

upp i många forum, istället för att VGR samlar sig. Kommunerna har snarar behov av att 
samla sig med VGR i ETT gemensamt strategiskt forum.  

 
10. Mötesplan 2020 

Beslut 
18 februari 
19 maj 
29 september 
10 november  

 
11. Övriga frågor 

Joakim Svärdström avslutar sin anställning på Boråsregionen. Detta möte blir med det Joakims 
sista i denna roll. Vi tackar Joakim för hans mångåriga engagemang i frågorna och önskar 
honom lycka till i framtida åtagande. 

 
12. Punkter till nästkommande möte 
 
13. Avslut 
 


