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1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkändes utan några ytterligare övriga frågor.
3. Föregående anteckningar
Godkändes och lades till handlingarna
Finns publicerade på vardsamverkan.se
(https://www.vardsamverkan.se/organisation/styrgrupp-it-i-vast-sitiv/)
https://alfrescooffentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e055b2a71846-46ae-b7c5-7f4b8a2a266b?a=false&guest=true

4. Organisationsförändringar inom VGR (13:10 – Bjarne Christiansson)
Kort beskrivning av pågående förändringar och dess möjliga påverkan på samverkan,
SITIV och GITS
Bjarne föredrar pågående arbete och förändring inom VGR kopplat till digitalisering.
Bl.a. tas det upp hur objektsmodellen, som kan liknas vid en portfölj med ansvar för ett
visst område, arbetas om för att få ett ökat verksamhetsfokus och bättre flexibilitet.
Förändringen sker inom koncernstab digitalisering inom VGR. GITS är i denna
omorganisation inflyttad i avdelningen FVM leverans och befintliga uppdrag och
strukturer har då flyttats med.
Diskussion:
Bra att förändringen tar upp territoriet Västra Götaland och att detta bygge kan
inkludera samverkansformerna med kommunerna.
Väldigt många bollar i luften samtidigt med tanke på det stora arbete och fokus som
finns för FVM. Viktigt att knyta samman
Avsiktligt att kalla avdelningen FVM-leverans för att hålla omfattningen något öppen.

5. GITS (13:30 – Linn Wallér)
5.1. Organisationsförflyttning av SITHS från GITS
Information och underlag föredras kring ärendehistorik och framtaget förslag till
beslut.
Beslut: SITIV ställer sig bakom förslaget under förutsättning att det inte innebär
negativa konsekvenser för kommunerna gällande ekonomisk transparens,
delaktighet och möjlighet till ledning via SITIV/GITS
5.2. Budget 2022 – inriktning och omfattning
Förslag till övergripande budget föredras. Omfattning kommer i stora drag kvarstå
men en omfördelning sker inom uppdragen framförallt för att inkludera personella
resurser inom respektive uppdrag. Viss höjd tas även för stöd till nya målgrupper
främst inom barn och unga-området med hänsyn taget till SIP.
Diskussion:
Tydliggörande önskas från kommunsidan hur omfördelning i budget slår per
kommun. Linn ansvarar för att skicka information till Karl för spridning. Fråga om
att ta höjd för utveckling tas också upp utifrån behov som kan uppstå dels från

pågående arbete i FVM dels utifrån förändrad tidplan sedan strategi för utveckling
beslutades. Visst utrymme finns i budget för SAMSA och i det fall ytterligare behov
identifieras lyfts detta och möjlighet finns att nyttja utvecklingsbudget för SITIV i
stort.
Med hänsyn taget till ovan ger SITIV sitt godkännande att fortsätta budgetarbetet
utifrån beskriven omfattning och omfördelning.
5.3. Status pågående arbete
Linn föredrar genomfört och planerat arbete inom GITS samt ekonomisk status.
SITIV tackar för informationen.
6. Välfärdsteknik i samverkan status (13:50 – Karl Fors/Adam Krantz)
Karl informerar kort om pågående arbete. Direktiv beslutades i mars.
Projektet är uppstartat och jobbar på i bra takt och kommer återkomma på
nästkommande mötet med årets resultat. Då kommer även förslag på fortsättning
nästa år samt ett utökat Scope presenteras.
Det finns en intention att linjen tar över denna fråga, dvs ledningsråd för
medicintekniska produkter ihop med det arbete som bedrivs där. Detta kommer dock
behöva ske gradvis.
7. Information – status FVM (14:00 – Ann-Charlotte Järnström/VGR)
Pågår en hel del aktiviteter för att ta ett steg tillbaka för att formera sig främst för att
tydliggöra vem som är ansvarig för vad och vem som tar vilken roll. Boel Mörck har fått
en roll att se över roller och ansvar. Option 1 har genomfört design och kommer
inkluderas i fortsatta tester och plan läggs för arbete med option 2 (elevhälsosystem)
och option 3 (kommunal hälsa och sjukvård). Kommunerna önskar ett större
helhetsansvar från VGR.
8. Pågående arbete digitaliseringsrådet (14:15 – Tore Johnsson)
Kort information om pågående arbete
8.1. Status öppna data
8.2. Utredning ”Smart region Västra Götaland”
8.3. Informationssäkerhet i samverkan
Tore föredrar pågående arbete utifrån digitaliseringsrådet och då främst med fokus på
säker och hållbar digital infrastruktur. Inom området ligger bl.a. IoT där Göteborgs stad
nu testar ett koncept inom hållbara parker. Förhoppningen är att lyfta upp frågorna på
en länsnivå för att stötta territoriet så att även den mindre aktören kan vara med på ett
enklare sätt i den digitala transformationen.
Inom området finns också ett stort engagemang i informationssäkerhet med bl.a. en
gemensam kurs som stödjer systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kopplat till
detta finns ramavtal för att avropa resurser som nu ses över. Utifrån samarbetet har ett
forum för informationssäkerhet startat för att förbättra förståelse och samverkan kring
informationssäkerhet i Västra Götaland. Även nästa år kommer kurs hållas och erbjuda
plats för 20 personer.
Inom öppna data kommer troligen ytterligare ett 10-tal kommuner ansluta till
plattformen under 2022 och där pågår även ett arbete för att ev kunna utveckla

befintligt arbete inom Västra Götaland till ett nationellt center för öppna data. Ansökan
gjord till Vinnova för finansiering av halva projektet.
Tore jobbar som digitaliseringsstrateg inom digitaliseringsstaben och lyfter att
funktionsområdet kallas samhällets digitalisering i den nya digitaliseringsstaben skulle
kunna ha bäring in i SITIV-gruppen kring samverkansfrågor.
Avslutningsvis informeras om höstens planerade event – Di9italisering i människans
tjänst 18 november.
9. Övriga frågor (14:45)
9.1. Utmaningar att lösa vad gäller fax som bärare av information mellan huvudmän.
(Karl Fors)
Kommunerna byter verksamhetsstöd och ser då att de inte kommer kunna ta emot
fax från VGR framöver. Kan denna fråga bedrivas i samverkan på ett strukturerat
sätt.
Beslut: Karl Fors och Bjarne tar en första kontakt.
9.2. ”Kommunerna i 1177 VG” – Stöd från VGR i administration av eTjänster under pilot,

ett invånarfokus (Linn Wallér)
Inera har ställt en förfrågan om möjligt samarbete med VGRS befintliga förvaltning
av eTjänster och en pilotkommun i Västra Götaland för att stötta Uddevalla
kommun i administrering av eTjänsterna.
Beslut: Tore tar vidare frågan till Ann-sofie Ardfeldt för att se hur frågan kan
samordnas för en första kontakt och avstämning av frågan.

10. Förslag på frågor till kommande möte/Logg
- Hur gick det med federationen?
- Hur gick det med SDK?
- FVM?
- Budgetinriktning
Nästa möte 12 november
Antecknat av Linn Wallér
Funktionsledare GITS

