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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20111104 

Tid:  9.30-12.30 
Plats:  Gullbergsvass, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR (ordförande) 
 Lena Brännmar Sjuhärad 
 Thomas Jungbeck Skaraborg 
 Lasse Lindén  Fyrbodal  
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Johan Fritz  Lilla Edets kommun 

 Lennie Johansson Bollebygds Kommun 
Kjell Karlsson  Essunga kommun 

 Dan Gustafsson VästKom 

 Magnus Petzäll (ankom 12) Göteborg Stad 
Joakim Svärdström VästKom 
Karl Andersson Fyrbodal (sekreterare) 

 

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar  
Nils-Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Lena Brännmar presenteras som 

tillförordnad förbundsdirektör för Sjuhärad. Anteckningarna från mötet 20110901 godkändes. 

 

2. Kommunalförbundsdirektörernas uppdragsbeskrivning för SSVIT  
Information: 
Thomas Jungbeck beskriver dokumentet och att synpunkter som inkom föregående möte har 
justerats. 
 
Beslut:  
Ett slutgiltigt dokument skickas ut till gruppen och tas av kommunalförbundsdirektörerna vidare till 
kommunchefsgrupperingarna för förankring. Dokumentet förväntas vara gällande från 2012.  

 

3. Rapport från Socialstyrelsens eHälsokonferens i Skövde den 25 oktober  
Information: 
Thomas beskriver eHälsokonferensen och den information som där förmedlades. Stort fokus låg på 
information från myndighetshåll. Upplevelsen var att för litet fokus låg på utveckling av socialtjänst i 
samverkan. Konferensen fyllde sin roll, men belyste ytterligare de utmaningar vi har gällande 
samverkan, inte minst gällande IT som stödfunktion. 
 

4. Ny form för IT-samordning för Västra Götalands 49 kommuner 
Information: 
Joakim redovisar resultatet från det av kommunalförbundsdirektörerna ställda uppdraget att föreslå 
en ny form för organisering av resurser för framtida verksamhetsutveckling med IT-stöd i VGK. 
Förlaget hade skickats ut i förväg och nuläget samt framtida arbetsområden inom regional och 
nationell nivå beskrevs . 
 
Diskussion: 
Det diskuterades generellt om att kommunalförbunden behöver förankra arbetet med verksamheten 
på ett bättre sätt. IT skall inte vara ett enskilt spår men det har till viss del blivit så i 
uppbyggnadsfasen av en gemensam säkerhetslösning. Arbetet med strategin för eSamhället beskrevs 
och uppfattningen är att SSVIT behöver stödja de nätverk vi har inom hela kommunens verksamhet. 
Kommunalförbundens verksamhetssamordnare bör få ett uppdrag att samordna sig mot IT. Detta 
uppdrag har inte tydligt lagts idag. 
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Förslaget för ny organisation 
Genom kortsiktiga anställningsförhållanden klarar vi inte att upprätthålla kompetensen inom IT-
samverkan. Förslaget är därför lagt för att stoppa det tapp av kompetens som vi står inför. Syftet är 
med andra ord att stärka och säkra de personella resurser som finns kvar efter nyår. Detta genom att 
skapa stabilitet och en attraktivare arbetsplats, med långsiktigare anställningsförhållande. Förslaget 
innebär mer konkret att centralisera finansieringen och arbetsgivaransvaret av IT-samordnarna. Med 
detta kan effektivitet nås genom bl a att: 
-        Renodla arbetsuppgifterna till regionalt arbete 
-        Skapa lika anställningsförhållanden 
-        Tillsätta ytterligare kompetens stärka verksamhetsfokus 
 
Förslaget tar inte höjd för arbetet med eSamhället. 
 
Diskussion: 
Synpunkter på förslaget fanns på ett alltför starkt fokus på vård och omsorg. För 2011 får Västkom 
1,7 miljoner som fördelas till kommunalförbunden, det kvarstår under 2012. Nationellt antyds det 
om fortsatt satsning följande år. Via ”6-kronan” finns medel som hanteras av denna gruppering till 
olika gemensamma ändamål. Del av dessa medel skulle kunna stärka de personella resurserna och 
skapa långsiktighet. 
 
Beslut: 
Organisering och hantering av resurser måste hanteras skyndsamt och kommunernas syn måste 
efterhöras.  Joakim levererar underlag och presentation till Kommunalförbundsdirektörerna. 
Tillsammans med anteckningarna bildar de ett underlag för att bereda frågan i 
kommunchefsnätverken inom respektive kommunalförbund. Denna fråga tas upp för beslut på nästa 
SSVIT-möte den 15 december. 
 

5. Interimslösning SITHS - Titel på SITHS-kortet 
Information: 
Äskande har kommit att ha titel på SITHS-korten. Beskrivning kring frågan hänvisas till mötet 
utskickat underlag. 
 
Diskussion: 
Frågan rör egentligen inte ”titel”, utan handlar mer om ekonomi och tidplan. Ställs frågan till samtliga 
kommuner kommer förmodligen ett antal att vilja ha titel. Det skulle i sådana fall starkt påverka och 
riskera VGKs tidsplan för att kunna införa Pascal. 
 
Beslut: 
SSVIT beslutar att erbjudandet - interimslösning SITHS, ej kommer ha med titel som en option. 
Argument för att fokus läggs på att klara tidplanen för att säkra Pascal väger tyngre. En skrivelse går 
ut till de kommuner som efterfrågat titel, där helheten beskrivs enligt inskickad bilaga. 
Kommunalförbundsdirektörer ansvarar för kontakten med berörda kommuner. 
 
Kommunal ORA 
Information: 
Idag köps en 50% tjänst som ORA/RA från VGR. Rollen ORA har ett ansvar och hantering i 
interimslösning SITHS som skulle kunna övertas av Västkom, till en lägre kostnad, alternativt fortsätta 
köpas av VGR. VGR välkomnar en lösning med en kommunal ORA. 
 
Beslut: 
Västkom tar över ”ORA-ansvaret” och tillsätter en person för uppdraget (30-40% tjänst) i dialog med 
kommunalförbunden. 
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Nuläge SITHS 
Information: 
En nulägesbild ges där kommunerna kommit olika långt i processen. INERA AB har nu effektiviserat 
sin godkännandeprocess, trots detta väntar många kommuner på att få godkänd ansökan om tillgång 
till HSA-katalogen (HPT) eller väntar på begäran om komplettering. Kommunerna behöver också 
godkänna kortlayout, som är en förutsättning (tillsammans med kortavtal) för att kunna skapa 
kommunens ”kortprodukt”. När dessa aktiviteter är genomföra kan underleverantör skapa 
kortprodukten, enligt avtal något som tar som mest 30 dagar. I dagsläget är tidsplanen knapp för 
genomförande av interimslösning SITHS under 2011. Karlsborgs kommun verkar inte ha för avsikt att 
anta erbjudandet av interimslösning SITHS. 
 
Beslut: 
Varje kommunalförbundschef tar med hjälp av sin IT-samordnare skyndsamt kontakt med de 
kommuner inom respektive förbund som i dagsläget avsaknar någon del/förutsättning för att ge ut 
kort under 2011. 
 
 

6. Aktiviteter kring eSamhället 
Information: 
Information delges kring det tidigare beslutade mötet om eSamhället i Borås den 25 november. SSVIT 
och ALVG kommer där att träffas för att arbeta mer konkret med frågan om eSamhället i VGK. 
 
Diskussion: 
Diskussion förs kring hur Strategin för eSamhället tas i kommunerna och att det kan finnas en risk att 
inte frågan hanteras på hemmaplan om samverkansorganisationer och kommunalförbund initierar 
frågan. Det är viktigt att fokus ligger på den lokala förankringen. 
 
Beslut: 
Joakim kommer tillsammans med Åsa Zetterberg (SKL) att ta fram en agenda. Annika W är också med 
i processen med formandet av mötet. Agendan kommer att skickas ut i god tid innan mötet. 
 

7. Höstens strategiska arbete 
Handlingsplan 2012 
Information: 
Arbetet med handlingsplanen för 2012 pågår. Tidsplan och modell för att inhämta förslag visas.  
För tillfället pågår en prioriteringsomgång med 22 frågor. 37 förslag inkom, vissa var dubletter och 1 
förslag undagtogs, då det ej berörde verksamhetsutveckling med stöd av IT. ALVG behandlar 
materialet den 15 november. Mer info på http://www.vastkom.se/handlingsplan2012. 
 
SSVIT önskar få ta del av materialet fortast möjligt, för att kunna bereda frågorna i 
kommunchefsgrupperna, innan kommande SSVIT/ALVG möte 15 december.  
 
Beslut: 
Materialet levereras till SSVIT senast 18 november. 
 
Principer/förhållningssätt 
Information: 
Arbetet med principerna för kommunsamverkan i VGK är under sin slutfas. 
 
Beslut: 
Principerna skall presenteras och slutlevereras på kommande SSVITmöte, 15 december. 
 

http://www.vastkom.se/handlingsplan2012
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Budget för 2012 
Information: 
Budgetarbetet är påbörjat för 2012. Budgeten för 6 –kronan består av en del fasta kostnader ex 
hjälpmedelsavtalet och de till av kommunerna 50% finansierade förvaltningspersonalen för de 
gemensamma IT-systemen med VGR. Budgeten kommer att vara beroende av de beslut som tas om 
fortsatt IT-samverkan, satsningar i kommande handlingsplan etc. 
 
Beslut: 
Budgeten med de kända faktorer som finns idag presenteras på SSVIT-mötet den 15 december. 
Johan Fritz stöttar Joakim i arbetet. 
 

8. Rapport om samarbetsprojekt med VGR (Joakim) 
Distansmöten/Video 
Information: 
Test med videomöten för vårdplaneringsmöten genomförs i Fyrbodal från veckan 45, till och med 
vecka 50. Testen utförs från Sotenäs, Åmål och Strömstads kommun, tillsammans med NU-
sjukvården. Primärvården är med som part, men har inte lyckats införskaffa utrustning till testet.  
 
Projekt Pascal  
Information: 
Den med VGR gemensamma projektledaren har nu träffat samtliga MASar i VGK och IT-samordnarna 
stödjer arbetet från ett tekniskt perspektiv.  Mölndals kommun är tilltänkt som pilotområde för 
starten den 23 januari 2012.  Det finns fortfarande en del oklarheter nationellt för införandet men 
det arbetas febrilt med att få ut information och hitta gemensamma lösningar i det nationella 
projektet. 
 
Beslut: 
Utvecklingen kring Pascal återrapporteras på kommande möte 
 
Samverkan med VGR 
Information:  
Samverkansprojekten vi har med regionen, de drar ut på tiden. Kommunsidan sluter upp, men de 
löften som ges från exempelvis SITIV, de införlivas inte inom rimlig tid. 
 
Beslut: 
Frågan tas upp i SITIV 
 
KLARA SVPL 
Information: 
Arbete pågår med underlag för en förnyad konkurenseutsättning. Joakim deltar i processen och 
återrapporterar på kommande möten. Inom KLARA SVPL har en supportkostnad visat sig, VGR-IT tar 
idag ut en supportkostnad, på en support som SIEMENS utför.  
Den av VGR föreslagna och av SSVIT beslutade utvecklingspotten, som kommunerna bidragit till 
under året, har ej använts. Joakim har haft möte kring hur medlen skall betalas tillbaka till 
kommunerna. Beslut togs där att avräkning kommer att ske på decembers faktura till SVPL. 
 
Beslut: 
Kontroll skall utföras på att de inbetalda medlen återbetalas. Beslutsvägar för KLARA SVPL tas upp på 
SITIV-mötet. Likaså lyfts frågan kring supportkostnad för VGR-IT upp.  
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9. Arbetet med organisationsform för gemensam IT-förvaltning 
Information: 
Enligt tidigare beslut så kommer VGR vara arbetsgivare för de kommande anställda i den 

gemensamma IT-förvaltningen. Västkom kommer vara 50% ägare av den ideella förening som 

organisationen arbetar i. Västkoms arbetsutskott har diskuterat frågan och styrelsen tar beslut i 

början av december. VGRs regionstyrelse har redan tagit ett beslut för den gemensamma 

organisationen. Rekrytering av en ledare för funktionen skall påbörjas 

10. Övriga frågor 
Cirkulär SKL 
Information: 
Nils-Gunnar visar ett nyligen utskickat cirkulär ”11-46” från SKL, ”rapport till vägledning vid införande 
av e-tjänster. Cirkuläret beskriver juridiska aspekter vid införande av e-tjänster. 
 
Organisering SSVIT och SITIV 
Diskussion: 
Ansvaret för ordförandeskap och sekretariat i SITIV skiftas årligen mellan parterna. För år 2012 
kommer representanter från den  kommunala sidan (SSVIT) att inneha dessa roller. Med den 
bakgrunden diskuterades en eventuell rotation på ordförandeskapet i SSVIT och övriga 
representanter i SITIV.  
 
Beslut: 
Beslut gällande organisering i SSVIT och SITIV tas på kommande möte, 15 december.  

 
Mötestider för året 2012  
De utskickade mötestiderna för 2012 godkändes. De kommer även att läggas ut på  

VästKoms hemsida. 
  
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Antecknare 
Karl Andersson 
  


