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2019-05-14. kl. 09.30-12.00  
Lokal: Ullevi konferens, http://www.ullevikonferens.se/hitta-hit/  

 
1. Mötets öppnande  

 
2. Godkännande av dagens agenda 

2.1. Övriga frågor 
2.2. Anteckningar från föregående möte (bilaga) 

 
3.  Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM 

3.1. Övergripande status 
Karl Fors beskriver aktuella aktiviteter. VästKom har efterfrågat kommunernas mandat i 
FVM. Flertalet kommuner har svarat, några kvarstår. Ärendet har fastnat ”mellan stolarna” i 
flera kommuner. Arbete fortgår med att få mandat för samtliga kommuner. Kommunerna 
utser kontaktpersoner för respektive organisation. Kontaktpersoner för HSL-verksamhet, 
Elevhälsa och Teknik. Oavsett vilka optionsmöjligheter kommunen har. Erbjudande är under 
framtagande och förmedlas till kommunerna  i mitten av juni.  
 

3.2. Samverkansavtal  
Thomas Jungbeck beskriver att samverkansavtalet tagits fram tillsammans av VästKom, 
kommunjurister samt företrädare från VGR. Samverkansavtalet har stämts av 
kommunföreträdare för SSVIT samt med ledningsgrupp VGK (förbundsdirektör för respektive 
kommunalförbund).  
Ett projektdirektiv för kommunernas del av FVM är under framtagande. Rekrytering för 
resurser pågår. 
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Beslut: Arbetet fortgår enligt plan. Extra mötes bokas in i juni. 
 
 
4. Uppdragsbeskrivning för ALVG (Karl Fors) 

SSVIT beslutade på föregående möte att ta fram en ny uppdragsbeskrivning för ALVG. Detta för 
att kunna prioritera åtaganden kring arkitekturområdet i relation till Inera, VGR och VGRs FVM 
projekt. Ett förslag på reviderad roll för gruppen finns bilagd.  
Beredningsgruppen ALVG har lämnat synpunkter på förslaget. Bland annat önskas förtydligande 
på att delregional ledningsstruktur utser företrädare, mm. 
 
Beslut: Då ärendet inte brådskar skjuts beslut till nästkommande möte, vilket möjliggör 
ytterligare tid för förankring.  

 
5. Beslut: Erbjudande till kommunerna på ett Välfärdscentrum i VG  

Rosanna Björklund beskriver aktuellt läge för Välfärdscenter i  Västra Götaland. Ett förslag som 
har sin bakgrund i den förstudie som genomfördes 2017. Konceptet kallas numer SIV, System och 
Implementation av Välfärdsteknik. Önskan är att etablera denna sakfråga hos kommunerna. För 
att få in synpunkter från relevanta chefsnätverk. Ett arbete pågår för att kontrollera VGRs intresse 
i frågan, igen. 

 
Beslut: Underlag tas fram för att förmedla frågan vidare till kommunerna. 

 
6. info: Nationellt  

6.1. SKL 
6.1.1. Regionalt nätverk för digitalisering avslutas  

Karl Fors beskriver att det nationella nätverk för digitalisering som han koordinerat nu 
har lagts ned.  
 

6.1.2. Upphandling av gemensamt verksamhetssystem för socialtjänst 
En intresseförfrågan har gått ut från SKL angående om intresse finns för gemensam 
upphandling av socialtjänstsystem. 
 

6.2. Inera (Karl Fors) 
Aktuell status på samarbetet i Inera ges. Arbetet tar inte fart. 

 
7. Beslut: Systemkartan (Johan Kjernald/Karl Fors)  

Systemkartan.se har tagits fram i ett samarbete mellan Göteborgsregionen och VästKom. 
Avsikten med mötespunkten är att klargöra ansvar och åtagande.  
 
Beslut: VästKom tar det övergripande ansvaret för tjänsten under kommande pilotfas (två år). 
GR ansvarar under perioden för ekonomiska och övriga åtanganden.  

 
8. Inför SITIV 

Eftermiddagens SITIVmöte förbereds. 
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor hanteras. 
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10. Punkter till nästkommande möte 
 
11. Avslut 
 

 

Antecknat av: 
Rosanna Björklund och Karl Fors 

 


