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Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-09-19 
Tid: klockan 9:30 -12:30  
Plats: Gullbergsvass    

Närvarande:  

Joakim Svärdström (Ordförande)  
Lars Lindén      
Thomas Jungbeck 
Annika Wennerblom 
Per-Olof Hermansson   
Johan Fritz 
Karl Fors 
Peter Lönn (deltog del av mötet) 
Michael Lekselius 

Ej närvarande: 

Kjell Karlsson  
Magnus Nilsson 
Helena Söderbäck 

 

Inledning 
Joakim Svärdström hälsar alla välkomna till mötet. Dagens agenda och föregående 
mötesanteckningar godkändes. En övrig fråga inkom gällande representation i SITIV. 
 

1. Statusrapport Nationella kostnader för eHälsotjänster  
Thomas redogör för läget avseende den skrivelse från CeHis som tidigare skickats ut 
till kommunerna, avseende nyttjande av landstingens nationella system och 
kostnader för dessa tjänster. Kostnader rörde HSA, SITHS, NPÖ och Pascal. 
Kostnadsmodellen är baserad på antal invånare i kommunerna. Totalt 4 kronor per 
invånare är aviserat. SSVIT har tidigare beslutat att påtala ett antal brister i 
kostnadsmodellen och juridiska frågor runt hanteringen av dessa kostnader ex 
gällande LOU.  
 
Diskussion 
Informationsbehov finns runt dessa kostnader och nyttan de ger verksamheterna. 
SKL/CeHis/Cesam, behöver ha bättre intern kommunikation. Det skapar problem 
nationellt gällande styrning och information ut till kommunerna.  
Omstruktureringar sker internt inom SKL.  
 
Beslut 
Thomas bevakar frågan vidare för SSVITs räkning. Frågan tas upp på kommande 
SSVIT-möten. 
 

2. Resurser för eSamhället/handlingsplan  
Karl redogjorde kring status avseende resursförstärkning för eSamhället. Frågan 
förankras i respektive delregions kommunchefsgrupp. Boråsregionen och Skaraborg 
har annons ute, Fyrbodal har köpt in resurs motsvarande 50%. GR har fått en första 
information och arbetar vidare med frågan. 
 
Diskussionsunderlag visas för plan framåt. Ett upplägg där varje delregion har ett 
ansvar för att förankra och föra dialog utifrån varje kommuns behov, med exempelvis 
SKLs eBlomlådan som stöd. Varje delregion ansvarar, som tidigare, för ett eller flera 
områden inom handlingsplanen. Översiktlig plan och förslag till ansvarsfördelning 
biläggs. 
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3. Presentationsmaterial för beskrivning av nationella initiativ  

Karl presenterade den layout som arbetats fram utifrån den mall som arbetsgruppen 
beståendes av Annika, Johan, Dan, Ove Frid och Karl tagit fram. Materialet skall 
förtydliga dels det som gäller inom varje eSamhällesområde och belyser även de 
områden där förtydliganden behövs gällande styrning och mål. 
 
Karl ställde frågan om vilken åtagande VGK/SSVIT skall ha i detta förankrings- och 
informationsarbete? Det presenterades också ett tidsestimat avseende färdigställande 
av materialet.  
 
Diskussion  
Materialet är ett underlag som ger en sammanfattande bild av nationella och 
regionala initiativen. Materialet uppfyller det uppdrag som gavs. Resultatet borde 
vara av intresse för SKL. SSVIT bör inte dra på sig kostnader för färdigställande och 
förvaltning. Kostnader i fortsatt uppdrag handlar om att lägga ut materialet samt 
kostnader för att uppdatera materialet över tid.  
 
Det beskrivna delregionala perspektivet är viktigt i presentationen. VästKoms 
hemsida är informationskanal för samverkansarbetet och presentationen  kan vara en 
del av den. Målgruppen är inte oss själva, utan främst Västra Götalands kommuners 
(VGK) politiker och tjänstemän.  
 
Beslut 
Karl erbjuder upplägget och layouten till SKL, med avsikten att SKL hanterar frågan 
vidare. VGK erbjuds vara pilotområde för framtagande av informationen. 
 
Om inte SKL önskar hantera frågan vidare publiceras materialet via VästKoms 
hemsida till en kostnad motsvarande maximalt 60 timmar á 250 kr (15 000kr). 
Användandet av sidan (besöksfrekvens) utvärderas två kvartal (6mån) efter 
publicering och nytt beslut tas sedan gällande sidans vidare varande.  
 
 

4. Upphandling Kommunikationstorget 
Michael beskriver bakgrund till förslaget att påbörja arbetet för upphandling av 
kommunikationstorget. Nätet används mestadel till verksamheter inom vård- och 
omsorg och alla kommuner är anslutna idag. Nationellt påbörjas en upphandling för 
att motsvara de behov av kommunikationslösning som kommuner och landstings alla 
verksamheter har.  
 
Arkitekturledningsgruppen (ALVG) har berett frågan och styrker vikten av att påbörja 
arbetet regionalt, för att sedan avgöra om nationell lösning täcker VGKs behov och 
möjlighet till påverkan gällande förvaltning och kostnadsutveckling. Föreslaget är att 
omgående påbörja ett arbete för att ta fram Västra Götalands kravspecifikation 
Sammanlagd årlig kostnad för kommunikationstorget är 837 000 kronor. 

 
Diskussion: 
Nationell upphandling av ersättare till Sjunet pågår. Det landstingsdrivna Center för 
eHälsa i samverkan (CeHis) försöker få in kommunrepresentanter i den nationella 
upphandlingsgruppen. Kommunikationstorget har varit en kostnadsbesparande 
lösning jämfört med Sjunet. Den nationella upphandlingen som genomförs är tänkt 
att vara framtagen i januari 2014. Upphandlingen skall vara klar sommaren 2014. 
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Historiskt har VGKs möjlighet till inflytande över Kommunikationstorget har inte 
varit på acceptabel nivå. 

 
SSVIT vill betona att nationell lösning är att föredra om den täcker VGKs behov. 
Utvärdering får göras när nationell och regional kravspecifikation finns framtagna. 
 
Förslag till beslut: 
SSVIT ger ALVG, formellt via VästKom, i uppdrag att: 

• Ta fram kravspecifikation som skall motsvara VGK:s infrastrukturella 
kommunikationsbehov 

• Ansvara för att utse arbetsgrupp 
• Tillse att VGK:S krav beaktas i den nationella infrastrukturupphandlingen 
• Köpa in upphandlingsresurs till arbetsgrupp, genom medel från ”6-kronan” 

  
Beslut: 
SSVIT beslutar att godkänna förslag till beslut på alla punkter förutom 
upphandlingsresurskostnad som det tas ställning till när kravspecifikation är 
framtagen och en upphandling kan vara aktuell.  
Statusrapport från arbetsgrupp ges på nästa SSVIT-möte. 
 

5. Slutrapport inventering IPv6  
Michael redogör och sammanfattar genomförd IPv6-inventering i VGK och den 
gemensamma rapport som tagits fram av konsult. Nuläget sammanfattas i de 27 
kommuner som slutförde IPv6-inventeringen. Förslaget är att publicera slutrapporten 
på VästKoms hemsida. 
 
Beslut 
Rapporten gällande IPv6-inventering VGK publiceras på VästKoms hemsida. 
 

6. Statusrapport eHälsa 2013 
Arbete fortgår, få kommuner har visat intresse att leda och driva projekt. Flertalet vill 
delta i arbetsgrupper eller referensgrupper. Styrgrupper för de olika insatsområdena 
presenterades. (Dessa nås via respektive insatsområde under 
http://vastkom.se/projektehalsa) 
 
Överenskommelsen som skall tecknats mellan VästKom och kommun har stött på 
patrull i några kommuner. Uppfattningen är att det är otydligt gällande kommunens 
omfattning av åtagande gällande personella resurser.  
 
Beslut 
Förtydligande av information avseende överenskommelsen för eHälsa 2013 hanteras 
av Joakim och Karl. 
 

7. Förslag på ändrad framtida finansierings- och ansvarsmodell av IT-
samordnarna 
Joakim presenterar historiken gällande finansiering och kostnadsmodell för IT-
samordnarna. För varje delregion avsattes finansiering och ett antal ansvar att driva 
utpekade frågor för länet. Vad gäller ansvar för kommunikationstorget och SITHS 
övergick utredningsansvaret till ett förvaltaruppdrag, med extra avsatt finansiering. 
Detta extra uppdrag skapade förutsättningar för heltidsanställning. Sedan 2012 har 
de nationella bidragen varit högre och numera garanterar 6-kronan att utgifter skall 
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täckas. Dagens förvaltningsuppdrag bör avslutas. Förslaget är att dessa medel istället 
fördelas lika på kommunalförbunden. 
 
Diskussion 
Pengarna behövs i kommunalförbunden för att stärka vid kompetensanskaffning, för 
att få långsiktigt hållbara rekryteringar. Ansvarsfördelning riskerar att skapa konflikt 
mellan delregionala behov och regionala behov.  
 
Skall beloppet vara fast per år, med fri fördelning av varje kommunalförbund över tid 
eller skall de betalas ut efter resursförbrukning? Möjligheter till deltid för exempelvis 
föräldraledighet är ett exempel. Att i ett sådant fall möjliggöra anställning för längre 
tidsperiod ses som en möjlighet. Frågan om vilken modell som skall gälla tas upp med 
VästKom. 
 
Beslut 
Boråsregionen avsäger sig sitt förvaltningsansvar för Kommunikatonstorget 2014. 
Frigjorda medel kommer föreslås fördelas på lika på kommunalförbunden i 
kommande budget för 2014. 
 
 

8. Ordförandeskapet nästkommande möte 
Joakim har förhinder nästkommande SSVIT-möte och tillförordnad ordförande 
efterfrågas. 
 
Beslut 
Thomas blir tillförordnad ordförande för nästa SSVIT-möte 

 
9. Återkoppling och förberedelse inför SITIV-möte 

Relationer med VGR 
Synpunkter delges på SITIVs (skriv ut) föregående mötesanteckningar. Karl beskriver 
att han och Joakim mött representanter för VGR och haft synpunkter på innehåll och 
process för föregående mötes anteckningar. SITIVs anteckningar är ej publicerade på 
hemsidan och frågan kommer hanteras på eftermiddagens SITIV-möte. 

 
Statusrapport SITHS 
Gemensamt uppdrag för utveckling av SITHS-konceptet finns. Ökad tillgänglighet, 
genom kortutgivning av exempelvis en kommun, till ett lägre pris! Det är målet för 
utredningen. I statusrapporten har några beslutspunkter presenterats. De pekar mot 
en utgivningsorganisation inom GITS. Statusrapporten har ej redogjort för 
ekonomiska konsekvenser i tillräcklig utsträckning. Exempelvis ges uppfattning att 
portokostnad på 160 kr är per kort. Uppskattningsvis har VGK totalt drygt 5000 kort, 
VGR drygt 50 000.  
 
Beslut 
Ekonomiska konsekvenser i form av vilken ersättning som tas från de 650 kr, per 
utgivet kort, behöver redovisas ytterligare i utvecklingsuppdraget. 

 
ITMV/SVPL  
Karl redogjorde för förutsättningarna gällande historik och nuvarande läge för 
ITMV/SVPL. Den gemensamma upphandlingen är nu avbruten. Ett utvecklingsarbete 
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har inletts med Region Skåne. VGR och Region Skåne äger tillsammans nu systemet 
Mina Planer som idag hanterar SVPL-rutinen i Skåne. 

 
Diskussion 
Processen avseende VGRs och Region Skånes avtal diskuterades. Det påpekades att 
föregående SITIV-anteckningar är felaktiga (hanterades även ovan). Påpekanden ges 
på dålig framförhållning då några handlingar förmedlades föregående dag. Det är 
viktigt att gå framåt på ett korrekt och konstruktivt sätt, dvs inte skynda igenom på 
grund av tidsnöd.  
 
Frågor som tagits upp är mandatet från VGK gällde upphandling. Bedömningen från 
kommunalförbunden är att det mandat som lagts fungerar.  
 
I handlingarna som förmedlats till SITIVs deltagare finns förslag till beslut som VGK 
har svårt att ställa sig bakom, det behövs mer information och förankring. Arbetet 
behöver fortsätta, detaljer behöver konkretiseras.   
 
Viktiga frågor som nämns är VGKs inflytande i förvaltning, skall det in i GITS? Vilka 
kostnader blir det för systemet framöver? Tillkommande kostnader behöver utredas 
ytterligare. Beskrivning behövs även över vilka som representerar VGK i de olika 
grupper som finns runt SVPL idag. 
 
Beslut 
Krav på SITIV-mötet från VGK är: 

• Arbeta vidare men informationspaket till: 
o  verksamheterna via vårdsamverkansgrupper 
o  kommuncheferna 

• För att komma vidare och utarbeta tydligare förutsättningar kan en 
avsiktsförklaring  lämnas som förslag  

• Brister som tidigare påpekats skall åtgärdas och ett bättre underlag behöver 
arbetas fram gällande förvaltningsfrågor VGK/VGR  

• Kostnadsmodell enligt tidigare, 30 % VGK, 70% VGR, godkänns  
• Projektplan behöver färdigställas, kostnaderna behöver förtydligas 
• Arbetsgrupp behöver utses av SVPLs-styrgrupp 
• Avtal mellan VGK/VGR behöver utarbeta  

 
Digital agenda 
VGKs och VGRs roller i den digitala agendan behövs diskuteras. I nuläget är 
insatserna små från VGR och det har inte varit det driv framåt som önskats. Under 
hösten avses en förankringsturné göras i länet, i form av Tore Jonsson, ansvarig för 
arbetet med Digital Agenda. 
 
NPÖ (VGRs framtida plan) 
Relaterat till satsning på eHälsa 2013-2015 har VGK beslutat att genomföra ett antal 
pilotinförande av NPÖ. Breddinförande hanteras rimligen i anslutning till att VGR 
börjar producera information från primärvården. Uppfattningen är att det kommer 
dröja, då VGR har problem med att införa nytt system för primärvården. 
 
Beslut 
VGR tillfrågas om när det finns möjlighet att börja producera information till NPÖ 
från nuvarande primärvårdssystem. 
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10. Övriga frågor 

SITIVs sammansättning 
Flera deltagare är nya i SSVIT. Hur påverkar det SITIVs sammansättning? 
Uppfattningen är att det är viktigt att ha med representant från varje 
kommunalförbund och om det är en kommunchef eller kommunalförbundsdirektör 
är mindre viktigt. Ambitionen är att ha lika många kommunchefer som 
kommunalförbundsdirektörer. Göteborgs stad kompletterar som tidigare med en 
extra plats. 

 
11. Mötet avslutas 
Joakim tackar för mötet och avslutar.  

 
Anteckningar förda av 
Michael Lekselius 
Samordnare Boråsregionen/ Sjuhärads kommunalförbund 
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Plan för fortsatt hantering av 
HP2012-2014 

• Inom respektive område i handlingsplanen skapas 
– Uppdragsbeskrivning, enligt efterföljande förslag 

• ALVG godkänner 
• SSVIT beslutar 
• ALVG agerar referensgrupp, på kommande möten 

 
– Projekt/förstudier kan genomföras delregionalt 

• Ansvaret i frågan är för hela VGK 
• Den delregionala förstudien kan leda för ett VGK-gemensamt breddinförande 

– Eller inte… 
 

– Information 
• Information ges löpande på VästKoms hemsida 
• Information, med större möjlighet till dialog sker i de delregionala nätverken 

 
– Projektavslut 

• Projekten avlämnas till ALVG för avslutande i SSVIT. 

 



Ett första förslag  
på ansvarsfördelning 

Fyrbodal 

e-förvaltning, 

• Förstudie: 
•Gemensamma 

processer, med 
möjlighet till e-tjänster 

•  Gemensam IT-drift 
 

Gemensamma register för 
folkbokföringsuppgifter 

Kartläggningsansvar 

GR 

Sammanhållen 
journalföring 

Mobil dokumentation och 
informationsåtkomst 

e-arkiv 
•Utbildning/information 
•Förstudie: 
•Gemensam 

förvaltning/kompetens 
•Gemensam drift? 

Sjuhärad 

Digitala trygghetslarm 

Öppen data 

Utveckling av 
kommunikationstjänster 

Skaraborg 

Säker roll och 
behörighetsidentifikation 

GIS 

e-tjänster 
•Förstudie 
•Kartläggning av VGK:s 

nuvarande e-tjänster 
•Förslag , för att  

medborgare skall nå 
fler e-tjänster 

VästKom 

Integration av 
verksamhetssy

stem 

Säkrad och 
korrekt 

personalinfor
mation 

Distansmötesverktyg 

eSamhällesfrågor i form av eBlomlådan, digitala agendan samt utökning av dialog i fler 
verksamhetsnätverk (skola, kultur, mm).  

DVS: Dialog i varje kommun!!! 



Samarbetet kan  
ske på olika nivåer 
Sambruks ”samtrappa” © 

Erfarenhetsutbyte 

Gemensamma mål 
eller vägledningar 

Gemensam 
utveckling 

Operativt sam- 
arbete i en  
gemensam 
organisation 
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