
Processbeskrivning Avropsprocess 
 

1. Kommun avropar optioner  

Syfte 
Varje Kommun beslutar att avropa en eller flera optioner eller ingen alls. Avropade optioner innebär 
att Avrop av kommunal Option & Samverkansavtal ska signeras och skickas till FVM senast 2020-04-
30. 

Viktigt att tänka på 
De 49 Kommuner som gett FVM programmet mandat att upphandla rätten att avropa 3 optioner för 
Kommuners användning av Millennium för sin verksamhet måste avropa en eller flera av de tre 
optionerna senast 2020-04-30.  

 Avrop sker i två steg; först via epost till FVMs funktionsbrevlåda med skannade kopior av de 
signerade avtalen (Avrop av kommunal Option samt Samverkansavtal), sedan genom att 
skicka de signerade avtalen per rekommenderat brev till FVM. 

 En kommun kan välja att inte avropa någon option alls. Kommunen kan då skicka epost till 
FVMs funktionsbrevlåda att man inte avser att avropa någon option. 

 
Om Kommunerna beslutar att avropa option(er) så är detta första triggern i avropsprocessen.  

Roller och ansvar 
Huvudansvarig:  

Kommuns beslutsorgan/ledning eller avtalstecknare för en specifik kommun. 

Administratör:  

Kommunens administratör som bearbetar påskrivna avtal och skickar till FVM. 

Arbetsgång 
Trigger:  

En Kommun beslutar att avropa Option(er). 

  



Arbetsmoment: 

1-01. Kommunens beslutsorgan/ledning beslutar att avropa en eller flera av optionerna.  

 En kommun kan bara avropa den eller de optioner som Kommunen lämnat fullmakt för 
under upphandlingen av Millennium 

 En kommun kan avropa optioner vid olika tidpunkter så länge optionerna är avropade 
före 2020-05-01 per epost (se steg 1-04 nedan) 

 

1-02. Kommunens avtalstecknare skriver på avtalen i två exemplar:  

 Avrop av kommunal Option; där Kommunen kryssar i en eller flera av de Optioner de 
väljer att avropa (Option 1, 2, 3)  

 Samverkansavtalet, som ska skickas till FVM tillsammans med första avrop av option 
 

1-03. Kommunens administratör skannar underskrivna Avrop av kommunal Option och 
Samverkansavtal. 

 

1-04. Kommunens administratör skickar skannade avtal till FVMs brevlåda fvm@vgregion.se.  

 Avropet måste av juridiska skäl ske senast 2020-04-30 genom att en skannad kopia av 
avtalen skickas till och tas emot av FVMs funktionsbrevlåda senast 23.59 den 30/4 

 

1-05. Kommunens administratör skickar signerade original av Avrop av kommunal Option och 
Samverkansavtal, vardera i två exemplar, som rekommenderat brev till FVM 
programmet. Avtalen kan skickas i samma brev. Undertecknade handlingar i original 
sänds till:  

Framtidens vårdinformationsmiljö  

Att: Caroline Piper Ekdahl  

Regionens Hus  

405 44 Göteborg 

Märk brevet med ¨Avrop av optioner¨ 

 

Aktiviteten är klar och övergår i steg 2. 

Processteget kan aktiveras igen om Kommunen väljer att avropa ytterligare en option. 

 



2. FVM behandlar inskickade avtal 
(epost) 

Syfte 
FVM tar emot inskickade skannade avtal från Kommunerna, registrerar inkommande datum i ett 
avropsregister och lagrar epost i avsedd mapp. 

Viktigt att tänka på 
Inskickade dokument är viktiga originalhandlingar och måste därför följa regionens regelverk för 
diarieföring och lagring av viktiga dokument. 

 Alla inskickade avtal till FVMs funktionsbrevlåda är allmän handling och ska läggas i en 
specifik mapp för mottagna avtal på Outlook/FVM funktionsbrevlåda/FVM 
Kommuner/Kommun/ 

Roller och ansvar 
Huvudansvarig: FVMs administratör  

Arbetsgång 
Trigger: 

Kommunen skickar in inskannade avtalsdokument till FVMs funktionsbrevlåda. 

Arbetsmoment: 

2-01.   FVMs administratör kontrollerar dagligen och tömmer FVMs funktionsbrevlåda på 
inskickade avrop från Kommuner.  

 Kontrollera att avtalen har ankommit VGR (inbox) senast 23.59 den 2020-04-30 
 

 FVMs administratör flyttar inskickade epost med skannade avtalsdokument till mapp i 
Outlook/FVM funktionsbrevlåda/FVM Kommuner/Kommun/ 

 

2-02.  FVMs administratör uppdaterar Avropsregister: ¨Avropsregister Kommunala optioner¨ 
med den Kommun som avropat optioner.  

 Markera för relevant kommun, dagens datum i kolumnerna ¨Ankomst FVM 
funktionsbrevlåda¨ för de avtal som bifogats 



 
 

2-03.  FVMs administratör verifierar att Kommunen har rätt att avropa den/de optioner som 
kryssats i på Avtalsblanketten/avtalet.  

 Kontrollera i Avropsregistret om optionen/optionerna som avropats (ikryssade i 
Avropsavtalet) har ett kryss i kolumnerna ¨Avrop Option¨ (se bild ovan) 

 Markera i så fall cellen med grön bakgrund om avropad option har ett kryss i kolumnen 
och ändra X till JA 

 Om avropad option inte är markerad i kolumnen i Avropsregistret kan Kommunen INTE 
avropa denna option. Markera då cellen med röd bakgrund 

 Om Kommun skickat in epost med förklaring att de inte avser att avropa någon option, 
markera ikryssad ruta i Avropsregistret med röd bakgrund och ersätt X med NEJ 

2-04.  FVMs administratör skickar en bekräftelse per epost till Kommunen att avrop tagits emot 
via epost.  

 Använd framtagen standardtext ¨ #1 Kommun har avropat optioner/skickat 
Samverkansavtal i epostmeddelande till FVM¨ som finns i Canea: FVM Kommuner/10 
Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/Avropsprocess/¨Epost-meddelanden för 
utskick till Kommun.docx¨ 

 Alla bekräftelser ska skickas till Kommunens officiella inkorg samt den person som 
skickade in epost med avropet. Kontaktpersoner finns i lista i Canea: FVM Kommuner/10 
Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/Avropsprocess/¨Kontaktuppgifter 
Kommuner.docx¨ 

 

2-05.  Alternativt: Om kommunen har avropat en option som de inte har rätten att avropa 
kontakta Kommunen direkt om möjligt eller skicka ett meddelande till Kommunen att fel 
option avropats.  

 Använd standardtext #4 ¨Inskickat avtal är felaktigt ifyllt¨ som finns i Canea: FVM 
Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/Avropsprocess/¨Epost-
meddelanden för utskick till Kommun.docx¨ 

 

2-06. En gång per vecka skickar FVMs administratör en statusrapport till Cerner per epost som 
visar vilka kommuner som avropat vilka optioner. 

 Använd standardmeddelande #5 ¨Status till Cerner gällande avrop från Kommuner¨ som 
finns i Canea:/ FVM Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering 



/Avropsprocess/¨Epost-meddelanden för utskick till Kommun.docx¨ och inkludera ett 
utklipp av Avropsregistret som visar alla kommuner och vilka optioner som avropats 

Aktiviteten är klar och övergår i steg 3. 

Dokumentation 
FVMs administratör tar emot avtalen från 49 kommuner i funktionsbrevlåda FVM@vgregion.se 

Av Kommunen inskickade avtalsdokument (epost) läggs i en specifik mapp i Outlook/FVMs 
funktionsbrevlåda/Kommuner/Kommun 

¨Avropsregister Kommunala optioner¨ som uppdateras med vilka Kommuner som avropat optionerna 
(Option 1, 2, 3) finns på Canea:/ FVM Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/ 
Avropsprocess/ ¨Avropsregister Kommunala optioner.xlsx  

Standardmeddelande att använda i kommunikation med kommun eller Cerner finns i Canea: FVM 
Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/ Avropsprocess/Epost-meddelanden för 
utskick till Kommun.docx 

  



3. FVM behandlar inskickade avtal 
(brev) 

Syfte 
FVM tar emot inskickade originalavtalen per brev från Kommunerna, ankomstsregistrerar dessa och 
skickar vidare. Avrop av kommunal Option till Cerner för underskrift, Samverkansavtalet överlämnas 
till Regiondirektören för underskrift. 

Viktigt att tänka på 
Inskickade dokument är viktiga originalhandlingar och måste därför följa regionens regelverk för 
diarieföring och lagring av viktiga dokument. 

 Alla avtal levereras som rekommenderade brev till Receptionen Flöjelbergsgatan som 
ankomstregistrerar avtalen och läggas i ett specifikt låst skåp (brevlåda) i receptionen. Då 
dessa avtal inte är signerade av båda parter behöver de inte diarieföras 

Roller och ansvar 
Huvudansvarig:  

FVMs administratör.  

Övriga roller: 

Regionservice: Reception VGR IT Mölndal 

Mottagare Cerner: Haris Borovak, Client Accountable Executive, Cerner Sverige AB 

Mottagare VGR/FVM: Ann-Sofie Lodin, Regiondirektör VGR 

Arbetsgång 
Trigger: 

FVM tar emot originalavtalen per brev från respektive kommun. 

 

Arbetsmoment: 

3-01. Receptionen Flöjelbergsgatan tar emot brevledes inskickade avtal i original. 

 Brev ankomstregistreras enligt rutin 
 

 Receptionen lägger alla avrop i ett låst skåp (brevlåda) 



3-02. FVMs administratör öppnar dagligen brev och verifierar innehållet. 

 FVMs administratör tömmer brevlådan dagligen 
 

 Brevet ska innehålla något av följande: 
o Ett brev kan innehålla både ett Avrop av kommunal Option samt Samverkansavtal 
o Ett brev kan innehålla ett kompletterande avrop av en option (endast Avrop av 

kommunal Option) 
o Avtal ska skickas in i två exemplar av respektive avtal 
o Avrop av option första gången SKA även inkludera Samverkansavtalet 

 
 Verifiera att samtliga avtal är signerade 

 
 Verifiera att ikryssade optioner i Avrop av kommunal Option stämmer med 

grönmarkerade avropade optioner i Avropsregistret samt att implementationstidpunkt 
är ikryssad för option 2 eller 3 i Avrop av kommunal Option (om relevant) 

 
 Uppdatera Avropsregistret i kolumnerna ¨Originalhandlingar ankom som brev till FVM¨, 

med ankomstdatum för respektive avtal. Kolumnen ¨Avtalen signerade¨ ändas till ¨J¨ och 
markeras i grönt 

 
 
 Om något av avtalen är ofullständigt, t.ex. signering saknas, eller att det saknas ett 

exemplar av ett avtal, kontakta personen som skickat in avtalet direkt eller använd 
standardmeddelande #4 som finns i Canea:/ FVM Kommuner/10 Arbetspaket-
Leveranser/AP2 Avtalshantering/ Avropsprocess/Epost-meddelanden för utskick till 
Kommun.docx 
 

 FVMs administratör lägger tillbaka avtalen i den låsta brevlådan 

3-03. FVMs administratör skickar samtliga insamlade Avrop av kommunal Option till Cerner 
vid avropstidens slut (2020-05-01). Samtliga Avrop av kommunal Option skickas i två 
exemplar för underskrift.  

 Avtalen skickas som rekommenderat brev till Cerner till adress: 
alt. Överlämnas personligen enligt överenskommelse 

Cerner Sverige AB 

Att: Haris Borovac 

Lilla bommen 5B 

411 04 Göteborg 



3-04.  FVM Kommuners representant överlämnar samtliga insamlade Samverkansavtal till 
VGRs Regiondirektör vid inbokat möte 2020-05-06 för signering.  

 Se vidare i processteg 4  

 

3-05.  FVMs administratör markerar samtliga skickade/överlämnade Avtal i ¨Avropsregister 
Kommunala optioner¨ i kolumnerna ¨Avropsavtal skickat till Cerner (datum)¨ och 
¨Samverkansavtal överlämnat till VGR (datum)¨ med datum för när avtalen skickades / 
överlämnades till Cerner / VGRs Regiondirektör. 

 
 

Aktiviteten är klar och övergår i steg 4. 

Dokumentation 
 

Standardmeddelande att använda i kommunikation med kommun eller Cerner finns i Canea:/FVM 
Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/ Avropsprocess/¨Epost meddelanden för 
utskick till kommun.docx¨. 

  



4. Cerner / VGR signerar avtal 

Syfte 
Cerner signerar Avrop av kommunal Option och VGR signerar Samverkansavtalet. Båda parter skickar 
ett exemplar tillbaka till Kommunen. VGRs exemplar diarieförs och långtidsförvaras enligt VGRs 
dokumenthanteringsplan. 

Viktigt att tänka på 
Överlämnandet av avtal till Cerner och VGRs Regiondirektör ska ske kontrollerat och säkert då det 
handlar om avtal. Om det är överenskommet att avtal ska skickas till Cerner per brev så skall det vara 
som rekommenderat brev. 

Roller och ansvar 
Huvudansvarig: 

Cerner: Haris Borovak, Client Accountable Executive, Cerner Sverige AB 

VGR: Ann-Sofie Lodin, Regiondirektör VGR 

Övriga roller: 

FVM Programägare 

VGR diarieansvarig 

FVMs administratör 

FVM Kommuns representant  

Arbetsgång 
Trigger: 

Samtliga avtal är skickade till Cerner och VGR/FVM för signering. 

Arbetsmoment:  

4-01.  Cerner tar emot samtliga Avrop av kommunal Option och signerar dessa.  

 

4-02.  Cerner skickar ett exemplar av varje Avrop av kommunal Option tillbaka per brev till 
respektive Kommun som rekommenderat brev. 

 Lista över Kommunernas kontaktperson (Mottagare / Attention) samt Kommunernas 
adresser ska tas fram och överlämnas till Cerner! 



4-03.  Cerner informerar FVM om vilka Kommuner som fått avtalet tillbakaskickat. Epost 
skickas till FVMs funktionsbrevlåda (fvm@vgregion.se) en gång per vecka (verifieras med 
Cerner). 

 

4-04. FVMs Administratör uppdaterar Avropsregister med information från Cerner gällande 
vilka Avrop av kommunal Option som signerats och skickats tillbaka till Kommunerna.  

 

4-05. VGRs Regiondirektör signerar samtliga Samverkansavtal.  

 FVM Kommuns representant har avtalat tid med Helén Carlsson, regiondirektörens 
sekreterare för överlämning av Samverkansavtalen till Ann-Sofie Lodin. Plats: NRH Gbg 
Diariet, onsdag 6/5 kl 9.15-9.45 
 

 VGRs Regiondirektör Ann-Sofie Lodin signerar samtliga Samverkansavtal 

 

4-06. VGRs diarieansvarig säkerställer att samtliga signerade Samverkansavtal diarieförs 
enligt VGRs dokumenthanteringsplan och skickar originalavtalet (1 ex) till Regionens hus 
i Vänersborg för långtidsförvaring.  

 Det andra exemplaret tar FVM Kommuns representant med tillbaka till FVMs lokaler och 
överlämnar till FVMs administratör 

 

4-07. FVMs Administratör skickar Samverkansavtal tillbaka till respektive kommun som 
rekommenderat brev.  

 Lista över Kommunernas kontaktperson (Mottagare / Attention) samt Kommunernas 
adresser finns i Canea:/FVM Kommuner/Avrop/Meddelanden/Adresslista Kommun.docx 

  Avropsregistret uppdateras med datum för när avtalet skickas tillbaka till Kommunen 
 

4-08. FVMs Administratör skickar en bekräftelse per epost till respektive Kommun när båda 
avtalen är signerade och skickade till Kommunen från Cerner och FVM.  

 Använd standardtext #6 ¨FVM informerar kommuner att Cerner och VGR skrivit på 
avtalen och skickat tillbaka till kommunen som brev¨ som finns i Canea: FVM 
Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/ Avropsprocess/¨Epost 
meddelanden för utskick till kommun.docx¨ 
 

 Samtliga relevanta kommuner kan adresseras i samma utskick! 

Aktiviteten är klar och processen är klar. 



Dokumentation 
Standardmeddelande att använda i kommunikation med kommun eller Cerner finns i Canea: som 
finns i Canea: FVM Kommuner/10 Arbetspaket-Leveranser/AP2 Avtalshantering/ 
Avropsprocess/¨Epost meddelanden för utskick till kommun.docx¨. 

 


