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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20120223 

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

 Lennie Johansson Bollebygds Kommun 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Odette Escobar Göteborg Stad (ersättare för Magnus Petzäll) 

Joakim Svärdström VästKom 
Karl Andersson Fyrbodal (sekreterare) 
 

Ej närvarande: 
 Kjell Karlsson  Essunga kommun 
 Lasse Lindén  Fyrbodal 
 Magnus Petzäll Göteborgs stad 
 

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar  
Thomas Jungbeck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

Anteckningarna från mötet 20111104 godkändes utan ändringar. 

 

2. Ny punkt - Pascal 
Information: 
Dan visar ett nyhetsbrev som skall skickas ut till berörda av Pascal. Nyhetsbrevet rör Pascals 
försenade tidsplan. Kommunerna upplevs vara förberedda för Pascal, medans övriga aktörer inom 
VG ej är redo. Diskussion förs kring Pascalprojektet.  
Några justeringar önskas och förmedlas till de som ansvarar för nyhetsbrevet.  
 
Beslut:  
Joakim och Kalle tar kontakt och hanterar justeringarna med projektägare Carolina Jansson. 

 
3. Kommunalförbundsdirektörernas uppdragsbeskrivning för SSVIT och förankring i 

kommunalförbunden (Thomas) 
Information: 
Nuläget och diskussionen fortgår. Samtliga uttalar sig positiv till denna samverkan som gynnar och 
främjar utvecklingen i VGK. De konkreta projekt som grupperingen arbetar med uppfattas positivt av 
kommunerna. Mer allmänna visioner som beskriver samverkan bör detaljeras ytterligare. 
Handlingsplanen nämns som ett exempel på konkreta projekt.  
 
Beslut:  
Uppdragsbeskrivningen för SSVIT antas och ytterligare förankring sker i respektive kommunalförbund 
och dokumentet läggs ut på VästKoms hemsida. 
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4. Avstämning om kommunerna har antagit strategin för eSamhället (Thomas) 
Information: 
Uppfattningen är att flertalet kommuner lyft frågan. Ett fåtal har antagit frågan i fullmäktige. En 
helhetsbild saknas i VG som helhet. Några av mötesdeltagarna har börjat arbeta med 
handlingsplaner för eSamhället. Regional digital agenda diskuteras som ett parallellt spår. BHU inom 
VGR har fått förfrågan att teckna ett signatärskap med Anna Karin Hatt. Resultatet är tänkt att bli en 
regional digital agenda. Regionen avser att teckna signatärskapet och att detta sker i samverkan med 
kommunalförbunden. 
 
Beslut:  
Frågan om vilka kommuner som har antagit och vilka som skall anta eSamhällesstrategin tas hem till 
respektive kommunalförbund och rapporteras på nästa SSVIT-möte. Västra Götalands signatärskap 
tas upp på eftermiddagens SITIV-möte. Beslut tas även att signatärskapsfrågan skall återkomma på 
SSVITs agenda. 

 

5. Rapport om VästKoms framtida organisation (Dan) 
Information: 
Beskrivning ges kring organisationsutredningen. Minsta gemensamma nämnare gäller inom 
utredningens olika områden. Beslut om VästKoms framtida organisation tas av VästKoms styrelse 
den 30 mars. Personaldimensioneringen diskuteras. Personella resurser inom IT-samverkan har 
föreslagits att hanteras inom 6-kronan. 

 
6. Betalning för utlägg i och med insatser på SKL inom eSamhället (Dan) 
Information: 
Dan har fört dialog kring insatser inom eSamhället. Särskilda projekt får finansiering. Huvudregeln 
från SKL är varje part bekostar sin del själv. Frågan diskuteras hur den skall hanteras på hemmaplan, i 
kommunen. 
 
Beslut:  
SSVIT följer SKLs huvudregel och varje part bekostar sina egna utgifter. 

 
7. Remiss eSamhälle (Dan) 
Information: 
Remissen beskrivs. VästKoms styrelse har tagit beslutet att stödja förslaget. Inera ABs roll och 
funktion diskuteras. Framtida finansiering är oklar och en potentiell risk för kommunerna. Den 
behöver förtydligas. 
 
Beslut:  
Till kommande möte med Västkoms AU tas komplettering med kring finansiering av den framtida 
föreslagna lösningen. Dan och Joakim ansvarar för hanteringen.  

 
8. Rekrytering av IT-samordnare (Thomas och Nils-Gunnar) 
Information: 
Den nationella finansieringen har varit oklar. Nyckeltalen som ligger till grund för medlen förändras 
till det högre från SKL. GR beskriver att tillsättning av IT-kompetens, skall komplettera de 
verksamhetsutvecklare som GR beskriver i sin framtida organisation. Sjuhärad beskriver möjligheten 
med strukturmedel inom EBP som stödmedel för anställning. Skaraborg kommer att starta upp sin 
rekryteringsprocess. Joakim beskriver hur arbetet med handlingsplanen fortgår. ALVG har engagerats 
tydligare som grupp, i brist på resurser i form av IT-samordnare. 
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Beslut:  
Listan som redogör de ansvarsområden som är utdelade kring handlingsplanen inom ALVG skickas till 
styrgruppen med anteckningarna från dagens möte.  

 
9. Rekrytering av gemensam funktionsledare med VGR (Dan) 
Information: 
Dan beskriver hans och Carl-Erik Jonssons uppdrag. VGR har fått stoppa anställningsprocessen då 
anställningsstopp råder. 
 
Beslut:  
Representanter från SSVIT tydliggör inom SITIV att förslag till lösning skyndsamt behöver 
presenteras.  

  
10. Förslag på framtida förvaltning av Kommunikationstorg (Michael) 
Information: 
I Michaels frånvaro rapporterar Joakim läget om förvaltning av Kommunikationstorget. Nätlösningen 
är en kommunal angelägenhet men kommunerna förvaltar inte i dagsläget över dess utveckling. 
Kommunerna har inte sett potentialen i nätlösningen och därför måste användbarheten förtydligas, 
snabb tillgång till att enkelt publicera tjänster måste arbetas fram samt att det måste finnas 
möjlighet att ställa krav direkt på leverantören. ALVG vill se att potentialen i kommunikationstorget 
används och vill ta rollen som ansvariga för att förvalta Kommunikationstorget. Det finns två 
förvaltningsförslag i det sedan tidigare utskickade beslutsunderlaget. Under diskussionen fördes en 
tanke fram att detta kunde bli ett första steg för gemensam förvaltningsorganisation inom ALVG. 
Andra åsikter var att förvaltningen skall läggas hos den kommande gemensamma 
förvaltningsorganisationen. 
 
Beslut:  
Presentationen kring problem- och lösningsbild skall presenteras på SITIV innan beslut kan tas.  

 
11. Rapporter  

HSA, SITHS, Pascal och Västfolket (Joakim o Kalle) 
Information: 
Kalle rapporterar om lärdomar kring interrimslösning SITHS som nu närmat sig sitt slut. Finns en del 
arbete kvar tillsammans med TjänsteID-service för att kunna erbjuda en bra fortsättningslösning 
inom gruppen SVPL-KLARA användare i kommunerna. Vad gäller Pascal så kommer införandet skjutas 
några veckor fram i tiden då alla parter inte är klara för att nyttja tjänsten. (Kommunerna i VG är redo 
för införandet) 
Beslut:  
Rapporten ges på eftermiddagens SITIV. Utvärdering skall presenteras. 
 

12. Genomgång av SITIV-agendan (Joakim) 
Information: 
Agendapunkterna gås igenom. 
 
Ordföranden avslutar mötet. 

Anteckningarna skrivna av: 
Karl Andersson 


