Remiss av förstudie ”gemensam
drift/förvaltarorganisation för välfärdsteknik”
En förstudie av möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik har genomförts på
uppdrag av den länsgemensamma styrgruppen för digitalisering – SSVIT. Förstudien är
utförd av Kjell Thuné (tidigare Myndigheten för delaktighet) med stöd av en arbetsgrupp
med deltagare från samtliga kommunalförbund. I arbetsgruppen och i de aktiviteter som
genomförts har deltagande varit från både mindre och större kommuner, där några kommit
långt inom välfärdsteknikområdet samt några som precis börjat sin resa. Underlag har
inhämtats via intervjuer, arbetsmöten, workshops, omvärldsbevakning på mässor, med
mera.

Remiss
Fram till den 13 oktober 2017 ges möjligheten att lämna synpunkter i en remiss. Remissen
förmedlas till kommunerna via kommunalförbunden. Västra Götalandsregionen,
vårdsamverkanstrukturen och den med Västra Götalandsregionen gemensamma ITsamordningsfunktionen – GITS kommer erbjudas svara på remissen. Utöver nämnd struktur
för remiss ges möjligheten för var och en att inkomma med synpunkter.
Remissvar och övriga synpunkter lämnas via e-post till Karl Fors:
karl.fors@vastkom.se märk meddelandet med "remiss välfärdsteknik".

Processen vidare
Den 23 november 2017 har SSVIT styrgruppsmöte. Där kommer inkomna remissvar
behandlas. Respektive kommunalförbund kommer återkoppla på den förankring som är
gjord av förstudien. Avsikten är att på mötet avgöra om frågan ska tas vidare i någon form.

För mer information
http://vastkom.se/4.7680d552157c30c981cd5794.html
Med vänliga hälsningar
Karl Fors
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BILAGA:
Representanter i den länsgemensamma styrgruppen för
digitalisering – SSVIT
http://vastkom.se/omvastkom/organisationochstyrning/esamhalletdigitalisering/styrgrupps
svit.4.5315093d12da7c7ef17800048500.html
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