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Anteckningar SSVIT 14 februari 
 

Deltagande 
Jan Malmgren 
Joakim Svärdström 
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 
Peter Lönn 
Lisbeth Nilsson 
Peter Söderström 
Thomas Jungbeck 
Karl Fors 

 

Frånvarande: 
Tomas Fellbrandt 
Jeanette Lämmel 
Håkan Sundberg  

 

 
 

2019-02-14. kl. 09.30-12.00  
Lokal: Bryggan, Gullbergsvass konferens, Gullbergsstrandgata 8, Göteborg 

 
1. Mötets öppnande  

Peter Söderström, Göteborgs stad, välkomnas som ny ledamot till styrgruppen. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Dagens agenda godkännes, inga övriga frågor lades till. 
Anteckningar från föregående möte lades till handlingarna. 
 
På föregående möte beskrevs verktyget ”systemkartan”. Aktuellt läge är nu att insamling av 
uppgifter har inletts. 
 

3. Måluppföljning 2018 
Karl Fors föredrar måluppfyllnad 2018. http://vastkom.se/4.24e7b1f81685681bce5886f6.html  
ALVG föreslår att SSVIT godkänner måluppföljning 2018. 
 
Beslut 
SSVIT godkänner måluppföljning 2018 

 
4. Delregional uppföljning 2018  

Respektive delregion föredrar sin delregionala satsning som förmedlats i sin helhet i 
handlingarna. 
ALVG föreslår att SSVIT godkänner delregional uppföljning 2018 samt 2016-2018. 

 
Beslut 
SSVIT godkänner delregional uppföljning 2018 samt 2016-2018. 

 
5. Handlingsplan 2019 

Karl Fors föredrar handlingsplan 2019 
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ALVG föreslår att SSVIT godkänner handlingsplan 2019 
 
Beslut 
SSVIT godkänner handlingsplan 2019 
 

6. Uppdragsbeskrivning för ALVG (Karl Fors) 
ALVG föreslår att SSVIT beslutar att ge i uppdrag till Länssamordnaren att ge förslag på 
förnyad uppdragsbeskrivning för beredningen av ärenden till SSVIT, inklusive ALVGs uppdrag. 
Detta för att kunna prioritera åtaganden kring arkitekturområdet i relation till Inera, VGR och 
VGRs FVM projekt 
 
Beslut 
SSVIT ger länssamordnaren i uppdrag att ta fram förnyad uppdragsbeskrivning för ALVG och 
beredningen till SSVIT 
 

7. Nationellt  
7.1. SKL 
Helena Söderbäck beskriver dialog som förts med SKL angående förbundens roll mellan 
kommunerna och SKL.  Karl Fors beskriver att han avsagt sig rollen som samordnare för 
nationellt nätverk för digitalisering. Detta utifrån bristen på tydlighet från SKL på vilken roll 
nätverket ska fylla.  

 
Noteringar från diskussionen: 

- Relationen mellan kommunalförbundens politiska arenor gentemot SKL saknas och 
behöver utvecklas 

- Regiondirektörer och övriga regionföreträdare är nationellt mer samspelta gentemot 
kommunernas motsvarigheter 

- På nätverksmöten behöver dialog prioriteras, information kan ges i andra former 
 

Beslut 
Jenny Birkestad bjuds tillsammans med Länssamordnare för Storstockholm och 
kommunförbundet i Skåne in till att medverka på nästkommande SSVIT-möte. 
 

 
7.2. Inera  

7.2.1. Aktuell status, skrivelse från VGR:s regionledning. 
Karl Fors beskriver aktuell status. Fokus på verksamhetsplanering för 2020.  
VGR, regionstyrelsen, har skickat en skrivelse till Ineras styrelse. Regionstyrelsen 
önskar förtydligande på om bolaget har ändrat verksamhetsinriktning, då man inte 
önskat behandla ett ärende där VGR önskat ökat nyttjande av en befintlig tjänst. 
VGRs önskan var att Inera skulle överta ansvaret för tjänsten.   
 
Noteringar från diskussionen 
- Om vi nu gör smarta grejer, lokalt. Vad ska vi då ha Inera till, om de inte vill drifta, 
förvalta och utveckla dessa framtagna exempel? 
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7.2.2. Regionala deltagare Arkitekturråd. 
Inera har efterfrågat två representanter till nationellt arkitekturråd. Joakim 
Svärdström, Boråsregionen, utses till företrädare för länet tillsammans med 
Göteborgs stads representant. 

 
 

8. FVM – framtidensvårdinformationsmiljö (Thomas Jungbeck) 
Thomas Jungbeck beskriver aktuellt läge kring FVM. Planen är kommunerna ska få tillgång till 
erbjudande för de tecknade optionerna i maj. Man får då 6 månader på sig att besvara 
erbjudandet. Viss oro finns för att denna tidsplan inte kan hållas. Vi behöver även sätta en 
kommunal organisation för samarbetet. Önskan är att återanvända befintliga strukturer i 
möjligaste mån. 

 
Noteringar från diskussionen 
- Kan vi ha SITIV som formell yta mot FVM? 
- VVG har en annan kompetens, gentemot SITIV. Socialchefskompetens är fördelaktigt 
- Om vi idag har fel representation, ska vi då se över representationen istället för att skapa 

nya grupper? 
- Göteborgs och Borås medverkan behöver möjliggöras 

 
 
9. Inför SITIV 

Agendan till SITIV diskuteras.  
 

10. Övriga frågor 
- 
 

11. Punkter till nästkommande möte 
11.1. Erbjudande till kommunerna på ett Välfärdscentrum i VG  

 
12. Avslut 
 

Antecknat av: 
Karl Fors 
Länssamordnare  
VästKom  


