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Anteckningar från SSVIT  
2014-04-09 

Tid: 09:15-12.30 

Plats: Museigatan 2, Fyrbodals kommunalförbund, Riverside Uddevalla 

 
1. Mötet öppnades 

 
2. Godkännande av dagordning 

Föreslagen agenda godkänns. 
 

3. Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 

 
4. Genomförande för eHälsa  

Staffan Almhede föredrar eHälsas förutsättningar utifrån överenskommelsen 2014. I denna 
har ett nytt uppdrag har kommit utöver tidigare 5 insatsområden: ”Ökad trygghet, 
delaktighet och service i hemmet”. Fördelningen av stimulansmedel för 2014 där dryga 10 
miljoner som tilldelats Västra Götaland. Utöver de medel som ges för länssatsningar har SKL 
ett övergripande ansvar kring exempelvis 1177 och en eventuell koppling till ”Hälsa för Mig”. 
 
Genomgång ges på förankring/hantering från projektidé till genomförande. Flera projekt har 
från 2013 återuppstått även 2014. Strategi tas fram i varje styrgrupp för hur projekten skall 
medverka till att uppsatta mål nås. Presentation av en ekonomi i balans, per insatsområde, 
föredrogs och en mer detaljerad redogörelse ges tills nästa möte. 
 
Diskussion 
Skall vi verka för samlat grepp för gemensamma lösningar eller låta tusen blommor blomma? 
Ska samarbetet utvecklas till en gemensam lösning? Det är viktigt att vi gör saker 
tillsammans. Rimligt att summera upp vad vi har kommit fram till inom respektive 
insatsområde i slutet av 2014 och utifrån vunna erfarenheter styra in kommuner till ett ökat 
samarbete inför 2015. Diskussionen föranleder inget beslut. 
 

5. Arbetet med eSamhället - handlingsplanen 
Status rekrytering e-samordnare 
Karl Fors redogör för status avseende rekrytering av eSamordnare. Från och med 10 april har 

samtliga kommunalförbund 2 e-samordnare vardera. Cirka ett år efter SSVITs beslut. 

Närvarande:  
Peter Lönn 

Lars Lindén      

Kjell Karlsson 

Thomas Jungbeck 

Helena Söderbäck 

Per-Olof Hermansson   

Karl Fors 

Staffan Almhede, adjungerad 

Johannes Adolfsson, adjungerad 

Siv Torstensson, Sekreterare 

Ej närvarande: 

Magnus Nilsson 

Johan Fritz 

Joakim Svärdström  

Annika Wennerblom 
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Uppdragsbeskrivningar 

Siv Torstensson föredrar uppdragsbeskrivningarnas mål, syfte och aktiviteter: 

 

eArkiv 

Målet är att ge stöd till kommunerna vid införande av digitalt arkiv. Via SKL och Riksarkivet 

finns ett bra stöd för införande av eArkiv och digitalt arkiv. Den 3 juni anordnas en 

seminariedag kring eArkiv och juridik i Göteborg där Riksarkivet deltar. 

Diskussion: Vilka är kommunernas nyckelpersoner? Förutsättningarna är olika beroende på 

kommuners engagemang och storlek. Införande av eArkiv är en stor och komplex fråga. 

 

eFörvaltning 

Genom förändrade arbetsprocesser är ambitionen att effektivisera verksamheten. 

Huvudarbetet ligger i förändringsarbetet. Avgränsning är gjord från digital teknik. 

Diskussion: Vad är bäraren, förvaltningsperspektivet eller invånarperspektivet? 

Utmaningarna ligger bland annat i att få förståelse för förändringsarbetet i organisationerna 

och att genomföra förändringarna. 

 

eTjänster 

Erbjuda medborgare och företag ökad service via självservice 

Diskussion: Varför har vi inte kommit längre med utvecklingen av eTjänster? Delaktighet, 

engagemang, förståelse för nya arbetssätt är några punkter som vi bör arbeta med. Visst 

motstånd i mottagande organisationer kan finnas. Behoven är olika.  

 

Sammanfattande diskussion 

Kommunerna har idag en kontaktperson för frågorna. Samordnarna är kontaktperson och för 

dialogen inom respektive förbund. Varje förbund har huvudansvar för vardera ett av 

ovanstående. En översikt över bemanningen i ALVG kan bli aktuellt i samband med eventuell 

organisationsöversyn i förbunden. En större mix av kompetenser kan vara önskvärd. 

 

Beslut 

* SSVIT beslutar att godkänna föreslagna uppdragshandlingar för e-tjänster, e-förvaltning och 

e-arkiv. VästKom får uppdraget att genomföra uppdragen tillsammans med befintliga 

resurser inom kommunalförbunden. Dialog med respektive kommun sker fortsatt genom det 

egna kommunalförbundens e-samordnare, oavsett vilket förbund som äger huvudansvar i 

frågan. 

* I arbetet med Målbild 2015 lyfts frågan kring hur kommunerna ska bekräfta sin 

kontaktperson för arbetet med eSamhället. 

6. Målbild 2015  
Svårigheten att hitta gemensamma tider har inneburit att arbetet försenats. Målbild och hur 
frågor ska hanteras är fokus. Beslutskraft/mandat är också ett perspektiv att hantera. 

 

7. Rapporter 
Statusrapport Nationella kostnader för eHälsotjänster (Thomas Jungbeck) 
Inga statusuppdateringar har inkommit från SKL eller Inera avseende kostnaderna (ca 4 
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kronor/invånare). Västkom hanterar frågan. (Om eventuella fakturor kommer till kommuner 
eller förbund ska de bestridas och kontakt tas med Västkom.) 

 

8. Kommunikationstorget   
Johannes Adolfsson föredrar arbetet kring upphandling av ett nytt kommunikationsnät för 
länet. En regional kravspecifikation är framtagen för nästa generations 
”kommunikationstorget”. SVPL KLARA, webSESAM, Svevac och Västfolket är 
regiongemensamma IT-tillämpningar som distribueras på nätet. Genom nätet finns många 
möjligheter till tillämpningar och samverkan. En arbetsgrupp har arbetat med framtagningen 
av en kravspecifikation där samtliga kommunalförbund är representerade. En upphandling är 
påbörjad på nationell nivå. 
 
Beslut 
* SSVIT beslutar att rekommendera, Västra Götalands kommuner att delta i den nationella 
upphandlingen för kommunikationslösning, som görs av SKL Kommentus Inköpscentral.  
 
* VästKom får uppdraget att hantera nuvarande avtal med Telia, inför övergång till nationellt 
avtal. 

 
 

9. Digital Agenda 
Diskussion förs kring vad dokumentets betydelse är för det egna arbetet. Hur samverkar 
målsättningen i SSVITs handlingsplan med den Digitala Agendan. Vilken förankring har detta 
dokument? Dokumentet har högt fokus på infrastruktur och har en hög ambitionsnivå. 
Dokumentet kan ses som en beskrivning av verksamheters behov. 
Dokumentet är en sammanfattning och nulägesbeskrivning, till detta förutsätts en rad 
aktiviteter. Sammantaget blir dokumentet svårt att hantera. 
Ett remissförfarande i kommunerna förväntas.  
 
Beslut 
Till eftermiddagens SITIV möte lyfts frågan kring vilka åtaganden som Digital Agenda-
dokumentet för med sig. 

 

9 Inför SITIV möte 
Den gemensamma GITS-funktionen, KLARA/Svpl och Mina planer  
OK, till att avbryta samarbetet med Skåneregionen. 

 
Distansmöte 
Viktigt att få en ambitionshöjning i uppdraget för att få ett avslut på uppdraget.  

 
NPÖ 
NPÖ bör vara en stående punkt på SITIV för att hålla tempo upp bland annat för att få med 
Primärvården. Frågan upplevs vara för lågt prioriterad av VGR. 

 

10 Övriga frågor 
NetWest  
Karl Fors beskriver en förfrågan ALVG/VästKom fått till sig. Frågan rör om ALVG kan 
konsekvensbeskriva innebörden av att gå in som part i ”NetWest”. 
Frågan har drivits av ubit-gruppen. 21 kommuner har stadsnät med olika SLA, prissättningar, 
avtal osv. Tanken har varit att ha en väg in för att kunna köpa tjänster, samordna service och 
support för att minska kostnader och effektivisera.  
Alla kommuner i Västra Götaland har fått förslaget på remiss.  
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Förbunden är inte aktiva i frågan utan den behandlas direkt hos kommunerna. Frågan lyftes i 
ALVG med en önskan om hjälp med ställningstagande. 
 
Beslut 
Vid frågor från kommunerna kring NetWest hänvisas de vidare till VGR som är 
remissutställare. 

 
Mötet avslutas 

 
Vid anteckningarna 
Siv Torstensson 
eSamordnare Fyrbodal 


