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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens (SSVIT) möte 20110901 

Plats: Sjuhärads Kommunalförbund, Borås Tid: 09.30-13.00 

Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson GR (ordf.) 

 Johan Fritz Lilla Edets kommun 

 Thomas Jungbeck Skaraborg 

 Kjell Karlsson Essunga kommun 

 Annika Wennerblom Trollhättans stad 

 Joakim Svärdström VästKom 

 Lennie Johansson Bollebygds kommun 

 Leif Johansson Sjuhärad 

 Dan Gustafsson VästKom 

  Jonas Blixt GR (föredragande) 

 Michael Lekselius Sjuhärad (sekreterare) 

Ej närvarande: 

 Magnus Petzäll Göteborgs stad 

 Lasse Lindén Fyrbodal 

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar (Nils-Gunnar) 

Nils-Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagens agenda presenterades och 

fastställdes, två övrigt-punkter lades till, gällande förfrågan från VGR-IT om nyttjande av kommunnät, 

samt en rapport från Offentliga rummet. 

Anteckningarna från senaste SSVIT-mötet gicks igenom och godkändes.  

2. Kommunalförbundsdirektörernas uppdragsbeskrivning för SSVIT  

(Leif och Thomas) 

Information: 

Thomas presenterade kommunalförbundsdirektörernas uppdragsbeskrivning, dess historik och 

förutsättningar.  Därefter följde diskussion kring uppdragsbeskrivningen och synpunkter som lades 

fram var att tydlighet är viktigt gällande huvudman, det är även viktigt att vara tydlig med att det är 

verksamhetsutveckling med stöd av IT som är gruppens uppdrag.  Eftersom det förfogas över medel 

(6-kronan) bör protokoll skrivas på möten istället för minnesanteckningar och det bör också i 

uppdragsbeskrivningen nedtecknas var dokument och protokoll publiceras.  

Beslut: 

Uppdragsbeskrivningen genomarbetas en gång till och hänsyn tas till de synpunkter som 

presenterats under mötet gällande förtydligande av huvudman, publiceringsplats för dokument och 

protokoll, samt ett förtydligande gällande verksamhetsutveckling. Dokumentet presenteras sedan i 

respektive kommunchefskrets i kommunalförbunden och därefter tas uppdragsbeskrivningen upp i 

SSVIT igen. 
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3. Lägesrapport interimslösning SITHS (Jonas o Joakim) 

Information: 

Jonas informerade om läget gällande Mölndal efter att fotograferingar har genomförts . VGR-IT har 

lagt preliminär plan för fotografering i VGK och dessa har kommunicerats ut till kommunerna. 

Informationsutbytet med VGR går bra. HSA-administratörsträffar har planerats in i Fyrbodal, 

Sjuhärad samt GR. Inera har resursbrist vilket avspeglas i handläggningstider gällande HSA-avtal. Det 

finns också kommuner som inte har startat ännu och dessa skall IT-samordnare kontakta för att se 

om de fortfarande är intresserade av erbjudandet. Det är också viktigt att börja planera för 

fortsättning, eventuell kortutbredning, eller om andra lösningar utvecklas som är mer lämpliga än 

SITHS.  

 

RA-funktion sköts idag genom att tjänsten köps in från VGR motsvarande en halvtidstjänst. Denna 

upphör vid årsskiftet 2011/2012, frågan väcktes hur denna funktion skall hanteras framöver.  

Beslut: 

ALVG får till nästa möte uppdrag att utreda behov av RA/ORA ur ett kommunperspektiv. Tjänstens 

omfattning och placering utreds även ur ett reservkortsperspektiv. Dessutom en kartläggning över de 

inriktningar nationellt som finns gällande motsvarande SITHS/E-legitimation med en statusrapport 

och inriktningsalternativ.  

4. Förfrågan om medverkan för att ta fram nästa års Vitalis-program (Dan) 

Information: 

Inför årets Vitalis-mässa arbetade Dan och Joakim fram program för en kommundag, vilket blev 

framgångsrikt med ca 300 deltagare. Förfrågan från Svenska mässan och SKL har inkommit gällande 

att återigen deltaga i planering inför nästa års Vitalis-mässa med ett motsvarande program.   

 

Beslut: 

Deltagande i planering beviljas och Västkom resurssätter efter behov och resurstillgänglighet. 

5. Representation nationellt SKL-arbete (Dan) 

Frågan rörde tre stycken olika delfrågor: 

 Representant från VG i SKL:s kommunikatörsnätverk gällande eHälsa.  

Beslut: 

ALVG utser kommunikatör som representerar VG. 

 

 Verksamhetsrepresentant 

Information: 

Frågan inte aktuell för denna grupp. 

 

 Fråga från SKL gällande VG som testlän för eHälsotjänster.  Gällande denna fråga kom 

synpunkter om möjlighet till påverka eller avstående från att deltaga om inriktning i projektet 

inte är lämplig för VGK. Intresse att deltaga finns men mer information behövs gällande 

innebörd och formalia.  
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Beslut: 

Dan kontaktar SKL och meddelar att intresse finns från VG men att det önskas mer 

information innan beslut fattas gällande deltagande som testlän. 

6. eSamhället (Nils-Gunnar) 

Strategi för eSamhället har skickats ut från SKL till kommunerna. Dessutom har ett stödjande utskick 

planerats som skrivits av kommunalförbundsdirektörerna. Kommunalförbunden har genomfört och 

kommer att genomföra aktiviteter gällande eSamhällesinformation för kommunerna. SSVIT bör vara 

väl informerade gällande eSamhällesstrategin och en informationsdag är tänkt att planeras in under 

hösten.  

 

Beslut: 

SKL-representation av Åsa Zetterberg och Lennart Johansson gällande eSamhället bokas, som förslag 

lämnas 25:e november och den dagens möte förlängs till heldag. Förbundsdirektörerna presenterar 

stöddokumentet med respektive kommunchefsgrupp. Kommunförbundsdirektörerna utarbetar 

frågor som kommunerna kan besvara för att kartlägga synen på eSamhällesstrategin och det 

fortsatta arbetet.  

 

Möte SSVIT den 27 oktober stryks och istället blir mötet av förmiddag 4:e november hos GR. 

7. Höstens strategiska arbete (Joakim) 

Joakim presenterade punkter gällande höstens strategiska arbete. 

 Budget för 2012, mycket hänger ihop med eSamhällesstrategi, handlingsplan och budget. Ett 

förslag bör utarbetas 

Beslut: 

Joakim utarbetar ett förslag till budget för 2012 innehållande arbetsområden, 

kostnadsuppskattning, förslag presenteras på nästa möte den 30:e september 

 

 Handlingsplan 2012, vilka områden är viktigast att samarbeta kring? Det är viktigt att 

kommunnätverken känner delaktighet i arbetet, dock behöver ett grundförslag utarbetas 

Beslut:  

Möte 9:e december stryks. Istället blir förmiddag 15:e december gemensam med 

ALVG/SSVIT för att arbeta med frågan 

 

 eSamverkansprinciper, förhållningssätt samverkan. Dessa är i princip färdiga och kan 

kommuniceras till kommunnätverk för synpunkter och bearbetning 

Beslut: 

IT-samordnare kommunicerar eSamverkansprinciperna i kommunnätverk och synpunkter 

inhämtas 
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 Mötestider 2012 

Beslut: 

Joakim lägger mötesförslag för 2012 med 6 ggr (inte den tredje fredagen i månaden). Om 

fråga från ALVG behöver snabbehandlas tas denna till ordförande i SSVIT. 

 

Information om eftermiddagens SITIV-möte 

SITIV-anteckningar från senaste möte gicks igenom och agenda för kommande SITIV-möte. 

8. Projekt eDos, se medskickat underlag (Dan och Joakim) 

Ev. godkännande av uppdragsbeskrivning och kostnader för projektet och vem som skall hantera 

frågan. Tas upp på eftermiddagens SITIV-möte. 

9. Arbetet med organisationsform för gemensam IT-förvaltning (Dan) 

Frågan hanteras på SITIV-möte. 

10.  Övriga frågor 

 Förfrågan från VGR-IT ang. nyttjande av kommunnät (Joakim) 

Frågan är komplex och ALVG vill ha godkännande att arbeta vidare med frågan för de 49 

kommunerna i VG. Synpunkter som presenteras är att det är viktigt med ömsesidighet om 

samarbete skall kunna genomföras. 

Beslut: 

Vidare diskussion om parters syn på samverkan utarbetas. 

 

 Information om offentliga rummet (Annika) 

Offentliga rummet 2011 genomfördes i Trollhättan och det var ett stort deltagande, även 

nätverksdagen var välbesökt.  

 

Nils-Gunnar avslutade mötet. 

Mötesantecknare 

Michael Lekselius 

 

 

 


