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Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 
Tid: 09:15-12.30 
Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg 

 
1. Mötets öppnande  

 
2. Godkännande av dagordning 

Föreslagen agenda godkännes. 
 
 

3. Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 
 
 

4. Beslut om ordförande 
Lars Lindén inleder och anför som ordförande för 2014 att diskussioner förts kring 
ordförandeskapet i SSVIT. Förslag ges på att Thomas Jungbeck, VästKom, bör stå för 
ordförandeskapet 2014.  
 
Beslut 
Thomas Jungbeck utses till ordförande för 2014. Ordförandeskapet gäller även SITIV, 
där kommunföreträdare ansvarar för ordförandeskapet 2014. 
 
 

5. Beslut om geografiska platser för kommande möten 
Tidigare år har mötesplatsen för SSVIT roterat mellan kommunalförbundens 
huvudorter. De åren som VGR varit ordförande i SITIV har mötena varit förlagda till 
Göteborg. 
 
Beslut 
Kommande möten för SSVIT roteras mellan kommunalförbundens huvudorter; Skövde, 
Uddevalla. Borås och Göteborg. Vilket möte som hålls på vilken ort meddelas före 
kommande möten. 

 
 

Närvarande:  
Peter Lönn 
Johan Fritz  
Lars Lindén      
Kjell Karlsson 
Thomas Jungbeck 
Joakim Svärdström 
Per-Olof Hermansson   
Karl Fors 
Richard Lindström, adjungerad 
Maria Nilsson, Sekreterare 

Ej närvarande: 
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Annika Wennerblom 
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6. Stimulansmedel för eHälsa 
Beslut om att ansöka efter stimulansmedel 
För 2014 har ny överenskommelse tecknats mellan SKL och socialdepartementet. 
Projektmedel motsvarar cirka 10 600 000 kr för länet. För att få ta del av avsatta medel 
krävs bland annat att tre grundkrav motsvaras. 
 Att konkret projektplan lämnas in 
 Uppdragsbeskrivning för regional samordnare 
 Att kommunerna skall visa på beslut från relevant nämnd på att påbörja 

processen med ”trygghet och säkerhet i hemmet” 
 

Grundkraven skall vara uppfyllda senast 31 mars 2014. 
 

Ett förslag är att hantera efterfrågat beslut i VästKoms styrelse, likt tidigare år. Genom 
att VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna, enligt SKLs önskemål, kan 
sakfrågorna sedan hanteras i varje kommun/nämnd i rimligare takt under året.  
 
Diskussion 
Kommunikationsplan behöver hanteras så kommunerna får ta del av beslut och att de 
får information om vad det innebär. Kritik framförs över att det är korta ledtider.  

 
Beslut  
SSVIT beslutar att ansöka efter stimulansmedel. Underlag för beslut tas fram till 
VästKoms styrelse, för att motsvara de krav som ställs för att ta del av de nationella 
stimulansmedlen. När handlingarna går till styrelsen skickas samma material till 
styrgruppen för information. 
 
Hantering av 2014 och eventuellt kvarvarande medel 2013 
Karl Fors informerar kort om verksamhetsåret 2013 och att det under morgondagen 
hålls en informations- och erfarenhetsdag för e-hälsa Västra Götaland. Circa 100 
kommunföreträdare är anmälda. Stort engagemang finnes och positiva omdömen ges. 
Ekonomiskt resultatet för 2013 presenteras. Fokus för projekten har varit på 
förstudier. De medel som ej använts, de uppbokas i framtida aktiviteter. Dessutom har 
medfinansiering genomförts motsvarande större del än erhållna stimulansmedel. 
Återbetaltning av erhållna stimulansmedel är genom ovan ej nödvändigt. 
Förslag ges på att satsningen fortsätter enligt modell samma modell för 2013, där ett 
insatsområde hanterades av kommunalförbunden och VästKom vardera. 
 
Diskussion 
Ska vi sprida pengarna på fler projekt? Det innebär att vi späder ut pengarna mer. 
Inget insatsområde är färdigt. Framtagna resultat bör förmedlas bättre genom 
informationsspridning. Modeller/koncept för hur kommunen kan införa konceptet bör 
föremedlas. Avsluta det vi påbörjat.  Satsa på spridningskonferenser där bl a SKL bjuds 
med. Sprid även resultaten av satsningen för ehälsa i landet i övrigt.  

 
VästKom ska ha det övergripande ansvaret för att spridningskonferenser blir av. 
Styrgrupper för respektive insatsområde ansvarar för innehåll och genomförande. 
Ytterligare projektansökningarna bör utgå från det som andra projekt redan har gjort.  

 
För insatsområde mobilitet har styrgruppen prioriterat leverans av underlag till SKL. 
SKLs resultat som blev av det material som lämnades ifrån Västra Götaland blev dåligt. 
Trots stort engagemang och underlag av hög kvalitet. Att prioritera nationella 
leverenser ifrågasättas.  
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 Beslut 
 Ansvaret för ett insatsområde vardera delegeras till kommunalförbunden och 

VästKom enligt: digitala trygghetslarm – Boråsregionen, e-tjänster inom 
socialtjänsten – Fyrbodal, mobila lösningar för dokumentation och 
informationsåtkomst – Göteborgsregionen, Nationell PatientÖversikt – 
VästKom, roll- och behörighet – Skaraborg  

 Respektive insatsområdes styrgrupp skall ha en representant från 
kommun/kommunalförbundets ledning 

 Insatsområdena skall återkommande tillgängliggöra extern (regional) 
information och möjlighet till dialog. Spridningskonferenser skall genomföras. 
VästKom ansvarar för att dessa blir av. 

 Projekt/delprojekt/projektdeltagare måste finnas utanför minst ett 
kommunalförbunds geografiska område  

 Respektive styrgrupp skall ta fram en strategi för hur uppsatta mål för 
insatsområdet skall nås  

 Styrgruppen för insatsområdet skall hantera projektansökningar, dessa kan 
anses vara aktiviteter för att nå målen i insatsområdets strategi. 
Projektansökningarna bör utgå från det som andra projekt redan har gjort. 

 Projektplan tas fram för respektive insatsområde till 7 mars 
 Eventuellt kvarvarande medel för 2013 kvarstår hos insatsområdet, för 

uppbokade aktiviteter/kostnader. Ekonomisk avstämning görs vid 
halvårsskiftet 2014. De insatsområden som behöver ytterligare finansiering 
kan initialt äska efter ytterligare en miljon kronor, av 2014-års medel.  

 
 

7. Arbetet med Handlingsplanen/eSamhället  
Beskrivning av nuvarande förankring och nätverk, se underlag 
Karl Fors beskriver nuläget för organisationen. En uppfattning, i form av 
nulägesbeskrivning, är framtagen från samordnarna på kommunalförbundet. 
Sammantaget ger de fyra nulägesbeskrivningarna en bild av stora likheter och några 
olikheter. Några otydligheter beskrivs, främst utifrån ansvar och roll utifrån perspektiv 
lokalt, delregionalt, regionalt. Genomgången avslutas med diskussion kring vad det är 
som önskas för underlag vidare? Vad skall utredas, vad är problemställningen?  
 
Diskussion  
Finns det synpunkter på de underlag som tas fram, är de av för låg kvalitet? Har ALVG-
representanterna inte rätt kompetens? Är det hur företrädare för kommun och 
kommunalförbund utsetts som är problemet? Uppfattningen är att dagens frågor och 
underlag har tillräcklig kvalitet, men att när kommande e-samhälles frågor axlas kanske 
en översyn och fler kompenser behövs i ALVG.  
 
Viktigt att fokusera på att skapa legitimitet och att inte fokusera på att skapa mandat. 
Vi vinner legitimitet genom att göra bra saker. 

 
Beslut 
 Thomas utses som sammankallade till en grupp som ser över målbild för 2015, 

arbetet utgår ifrån befintlig handlingsplan som bör ses som kommande 
måldokument. Övriga deltagare är Peter Lönn, Karl Fors, Maria Nilsson. 

 Nätverken och ALVG fortsätter tillsvidare i befintlig form/medlemmar 
 
Status rekrytering e-samordnare 
Fyrbodal har två anställda samordnare, Skaraborg har två från 1 mars, Boråsregionen 
har en, GR är i slutfasen av rekrytering av en andra samordnare. 
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Mall för uppdragsbeskrivning 
Information ges kring den mall som avses användas för de uppdragsbeskrivningar som 
kommer ges till SSVIT.  

 
 

8. SVPL/Mina Planer  
Hantering av överskott 2013  
Den med VGR gemensamma verksamheten för SVPL har för 2013 genererat ett 
överskott på 1 491 000 kr, kostnadsandelen för VGK är 30%. Kommunernas del av 
överskottet blir 447 300 kr. 

 
Beslut 
Överskottet hanteras genom att avdrag görs på 2014 års fakturor. Efter kvartal 1 
kommer överskottet vara reglerat. 
 
Hantering av införandekostnader 2014  
På föregående SITIV-möte godkändes ett införandeprojekt för Mina Planer. 
Införandeprojektet har ännu ej startat. Kostnader för projektet har inte avsatts för 
kommunerna. Medel finns att tillgå, via den så kallade 6-kronan. 

 
Beslut 
Vid uppstart av införandeprojektet finansieras detta av kommunerna, enligt beslut i 
SITIV upp till 2 650 860 kr, av medel från 6-kronan. 
 
Nulägesrapport Mina Planer/Skåne 
Samarbete mellan VG och Skåne i frågan Mina Planer har avstannat. Region Skåne har 
haft driftstopp och är ej nöjd med den reglering av avtal som nu är mellan 
applikationen Mina Planer och Region Skåne. VGK får avvakta vad som händer i 
relationerna mellan VGR och Region Skåne.  Frågan är uppe på högsta regionnivå. Karl 
Fors deltar vid möten mellan parterna. 

 
Thomas Jungbeck föreslår att man senast den 9 april har ett besked i frågan från VGR.  
Samt att VGK förordar en förlängning till SVPL/Klara tills att alla förutsättningar för 
Mina planer är klara. Detta framförs till SITIV på eftermiddagens möte. 

 
 
9. Rapporter 

Statusrapport Nationella kostnader för eHälsotjänster  
Inget nytt att rapportera. 

 
Statusrapport upphandling Kommunikationstorget (Karl F)  
Förändring kommer krävas av avtalskonstruktion. Telia och VGR har gett godkännande 
på att VGK tar över Kommunikationstorgets avtal från VGR. Detta beslut behöver tas 
av VästKoms styrelse.  

 
Beslut 
SSVIT godkänner att underlag tas fram till VästKoms styrelse för övertagande av avtal. 

 
Skrivelse till VGR kring informationskvalitet i NPÖ 
Skrivelse med problemställningar har skickats till ansvariga på VGR. Svar har erhållits. 
Ett stort missnöje finns med svaret, det för inte frågan framåt. 
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Skrivelsen kommer att tas upp i både Lisagruppen och SITIV. Missnöjet med VGRs svar 
skall delges.   

 
Digital Agenda 
SSVIT har ej erhållit dokumentation om Digital Agenda – Västra Götaland. Oklart hur 
mycket VGR prioriterar frågan. Uppfattningen är att BHU tar upp frågan på nästa möte.  

 
 
10. Inför SITIVmöte 

Relationer med VGR  
Ett kort möte har hållits mellan Thomas Jungbeck och Per-Olof Hermansson, med fokus 
på en framtida samarbetsfrågor/samarbetsform, det kommer presentera ett förslag 
under våren. Diskussionen startas på SITIV. 
     
Den gemensamma GITS-funktionen 
Otydligheter kvarstår. Svårt att få tillgång till relevant ekonomiskt underlag. En 
organisationsförflyttning för funktionen har aviserats av VGR. 

 
  Genomgång av SITIV-agenda 
 SITIV-agendan gås igenom. 

 
 

11. Övriga frågor 
Möjlighet till information kring M-City, på kommande möte 
Frågan prioriteras inte till kommande möte. 

 
Beslutskraft SSVIT/SITIV 
Hanteras tillsammans med uppdraget i punkt 7 samt 10. 

 
 
Vid anteckningarna 
Maria Nilsson 
IT-samordnare Skaraborg. 

http://mcity.se/projektet/

