
  

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens (SSVIT) möte 20101201 

Plats: Folkets hus, Lilla Edet Tid: 1400-1630  

  

Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR (ordf.) 
Lasse Lindén Fyrbodal  
Johan Fritz Lilla Edets kommun 
Magnus Petzäll Göteborg Stad (via videomöte)  
Leif Johansson Sjuhärad  
Thomas Jungbeck Skaraborg  
Lennie Johansson Bollebygds kommun 
Kjell Karlsson Essunga kommun 
Joakim Svärdström VästKom 
Karl Andersson (Sekr.) 

  
Ej närvarande:  

Annika Wennerblom Trollhättans stad 
Dan Gustafsson VästKom  

 

1. Mötets öppnande 

Nils-Gunnar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens agenda presenteras och fastställs.  

 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar (Nils-Gunnar) 

Anteckningarna godkändes. Det påtalades dock att det är lämpligt att undvika förkortningar i 

anteckningarna i möjligaste mån.  

 

3. Uppdragsbeskrivning för Styrgrupp IT i Väst (SITIV)  (Thomas) 
 
Information: 

Thomas har tillsammans med Lars-Göran Moberg, VGR, arbetat med en uppdragsbeskrivning för 

den kommuner och region gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT I Väst). 

Uppdragsbeskrivningen baseras på en under hösten tidigare genomförd workshop. 

 

Materialet beskrivs som ett arbetsmaterial och Thomas föreslår att materialet skickas ut senast i 

början på vecka 49, för att deltagarna i vår grupp skall få möjlighet att komma med synpunkter på 

materialet inför SITIVs möte den 16:e december. Utöver informationen i arbetsmaterialet som gicks 

igenom, diskuteras juridik och mandat inom de olika grupperingarna. Senast inhämtades mandat för 

den så kallade ”6-kronan”. Det är viktigt att inte övertolka den skrivelsen utan att istället hämta in 

nytt, utökat mandat, om det bedöms som nödvändigt. Att placera ett ansvar inom en 

samverkansgruppering utan formellt mandat är inte aktuellt. Kommunerna måste ha en juridisk part 

att kunna lägga över ansvaret på. 

Det förtydligas att inte all samverkan är med VGR som part utan att det även finns enbart kommunal 

samverkan. Ett område som förväntas växa. 
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Beslut: 

Thomas och Leif arbetar vidare med de juridiska frågor som finns för samverkan. Om lösningen är 

att i kommunerna begära ett förnyat mandat föreslås att en bilaga bifogas med en beskrivning som 

förklarar vad det praktiskt innebär för varje kommun som ingår i en sådan samverkan. Thomas 

skickar ut materialet till övriga i gruppen. 
 

4. Begäran om att få in en uppgift om anhörigstöd i IT-stödet för Samordnad 
Vårdplanering, KLARA. (Thomas) 

Information: 

Kraven på kommunerna har höjts och önskemål om utveckling för att motsvara lagkrav har ställts till 

ansvariga för KLARA-systemet. I dagsläget hanteras utvecklingsönskemål av systemägaren Jan 

Carlström. Begäran att lägga till om uppgift om uppgift om anhörigstöd i applikationen har inte 

prioriterats. Hur kommunkollektivet kan verka för utveckling av KLARA-systemet är oklart. Den nya 

styrgruppen för SVPL/KLARA skall ha sitt första möte i januari 2011. Upplevs strukturer för 

utveckling och prioriteringar som fortsatt otydliga efter detta möte, bör frågan tas upp för 

diskussion inom denna grupp igen. 

 

5. Den gemensamma IT-samordningsfunktionen (Joakim) 

- Resultat efter efterhörande av synpunkter 

- Fortsatta processen kommunerna + VGR  
 
Information: 

En enkät har skickats ut till de 49 kommunernas kommunchefer, socialchefer och IT-

kontaktpersoner. Den skickades även ut till medlemmar inom SSVIT, ALVG 

(Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland). 

 

Inkomna svar var 35 stycken, vilket gav en svarsprocent på 18.5, jämnt fördelade över kommunerna 

i Västra Götaland. Av de som svarat var det övervägande positiva synpunkter. En del synpunkter 

kom in gällande dels rapportens uppbyggnad och även kring områden som bör förtydligas. Efter 

presentationen ställdes frågor kring hur de negativa kommentarerna var spridda, från vilka nätverk? 

Frågan kunde dock inte besvaras då det var utlovad anonymitet till respondenterna. Svårigheter att 

följa informationen i rapporten nämndes också; Är dokumentet tillräckligt beskrivet, kan den göras 

mer läsbart, förstår kommunen vad som står i dokumentet?  

Enkäten skall inte tolkas in som något mandatgivande. Leif och Thomas nyutsedda uppdrag kring 

juridik är direkt i beroende av hur GITS skall hanteras.  

 

Beslut: 

I rapporten kommer det att inarbetas kommentarer från respondenterna och även från detta möte 

och presenteras på SITIV-mötet den 16 december, materialet skall vara utskickat till SSVIT 

representanter den 10 december.  
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5. Budget för det totala åtagandet för gemensamma IT-system (Joakim) 

 

Information: 

Information om kostnaderna och intäkter för 2011 presenterades. Budgeten är uppdelad i två delar: 

en del om beslutad finansiering av 6-kronan och en del som redovisar vad de övriga åtagandet inom 

IT-samverkan.   

I budgeten finns det en del som behöver klaras ut tydligare, bland annat gäller det för 

personalkostnader för gemensam förvaltning av Klara- och Sesamsystemet 

(Hjälpmedelsförsörjningen) . 

 

Kommentarer kring budgeten: Personalkostnaderna i budgeten upplevs som överbudgeterad. 

Schablonvärdet på personalkostnadsposterna föreslås att de skall gås igenom och inte presenteras 

som en schablon på 1 miljon. En heltid bör kunna rymmas inom 750 000 kronor. 

 

Sjuhärad beskriver att de finansierat IT-samordnaren enbart utefter de tilldelade SKL-pengarna. I GR 

har man tagit medel från varje kommuns interna IT-budget och skapat en 100%-tjänst. Där gjordes 

en solidarisk pengainhämtning från kommunerna. 

 

Arbetet med e-Hälsa är en del av ovan nämnda program och bidraget 1,7 miljoner kronor är idag 

utdelat till de fyra kommunalförbunden. Detta bidrag kommer troligen finnas även för 2012.  

 

Hur värderas de pengar som finns i programmet för God äldreomsorg? Är en del av pengarna 

öronmärkta för IT-utveckling?  

 

I efterfrågande om 6-kronan ingick drift/förvaltarorganisation. Enligt inhämtat mandat skall 

överskottet gå tillbaka till varje kommun, enligt fördelningsnyckel.  

 

Medel bör framöver kunna läggas på att vara framsynta. Det borde finnas kvar en buffert för 

omvärldsbevakning. 

 

Beslut: 

Ärendet föreslås återremiteras med ett förtydligande om vad det finns för pengar i programmet för 

god äldreomsorg. Dan tillfrågas av vad som gäller för programmet för god äldreomsorg och Johan 

hjälper till att förfina budgeten.  

 

6. Interimslösning SITHS (Kalle) 

- RA-rollen, kostnader, vilka skriver avtalet mellan kommun och VGR? 

 

Information: 

Kalle presenterar läget i interimslösningen: 

Alla kommunalförbunds ”IT-kontaktpersonsnätverk” har nu blivit  informerade. 

Informationsprocessen går vidare med information och hantering efter varje kommuns 
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förutsättningar. Exempel på förutsättningar är hur kommunen hanterar anställningsprocess och 

behörighetstilldelning. Kostnaden utfärdarnumret ger fördelen till reducerat pris vid en eventuell 

fortsättning med SITHS-kort i kommunen. 

Utgivningsprocessen och kommunikationen med vår utfärdare VGR går trögt. Frågan uppkommer 

kring alternativ. Inera kan inte själva ge ut kort, i de volymer som efterfrågas. Privat aktör kan bli ett 

alternativ.  

Nationella rykten och en otydlighet av VGRs kortprodukt diskuteras. En ekonomisk kalkyl för SITHS-

kort skall läggas presenteras. VGRs kostnad bör reduceras med 60 kronor på grund av reducering av 

pris då det framtagna kommunkortet kommer att bli ett så kallat standardkort. En kostnad som är 

närliggande den utökade kostnad som nämnts av SKL som en framtida årlig avgift för SITHS-kort och 

HSA-anslutning. 

 

Tydligheten måste ökas i vad som ingår i erbjudandet från Regionservice. En lista över vad som inte 

fungerar där och i övriga samverkanslösningar med VGR efterfrågades. 

 

Beslut: 

Kommunerna skall informeras om de årliga kostnader som kvarstår/kan komma att kvarstå 2012 

och framåt (då kommunerna får betala kostnader själva). Engångskostnader som tillkommer inom 

interimslösningen, finansieras via budgeten för 6-kronan. 

 

7. Fastställande av mötestider 2011 

Inkomna reservationer kring mötestiderna gås igenom. 

Beslut: 

Mötestiderna godkändes enligt tidigare utskick. 

 
8. Lägesrapport om uppdragen till Arkitekturledningen (Joakim) 

Ett av ALVG framtaget informationsblad som beskriver möjligheter till samverkan genom det 

kommungemensamma kommunikationstorget presenterades. Informationen kommer spridas till 

kommunerna i slutet av året. Övriga punkter tas upp på nästkommande möte. 

 9. Övriga frågor  

EU-projektet - Kompetensförsörjning 

Den 17 december ges svar på om projektet beviljas de ansökta medlen och gruppen kommer få 

återkoppling efter detta datum. 

 

Nationella kvalitetsregister 

Utifrån programmet för god äldreomsorg skall kommunerna rapportera in information i nationella 

kvalitetssregister. Datainspektionen har kontrollerat likvärdiga system och dömt att dessa skall 

loggas in med säker autenticering (2-faktorslösning). 

Datainspektionen har gjort utskick och påtalat vikten av säker inloggning till kommuncheferna. 

Ärendet är under bevakning och Datainspektionen har ännu inte kontrollerat de system som 

kommunerna använder. 
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I samband med detta diskuteras att en årsberättelse borde tillskapas som beskriver vad 

organisationen utfört och även förväntade framtida arbetsområden och dess uppskattade 

kostnader. 

 

Mötesantecknare 

Karl Andersson 

IT-samordnare 

Fyrbodals kommunalförbund 


