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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens (SSVIT) möte 20110519  
 
Plats: GR, Göteborg Tid: 09.30-12.45  
Närvarande:  
Nils-Gunnar Ernstson GR (ordf.)  
Johan Fritz Lilla Edets kommun 
Thomas Jungbeck Skaraborg  
Kjell Karlsson Essunga kommun  
Leif Johansson Sjuhärad  
Annika Wennerblom Trollhättans stad 
Lasse Lindén Fyrbodal  
Joakim Svärdström VästKom  
Jonas Blixt GR 
 
Ej närvarande:  
Magnus Petzäll Göteborg Stad 
Lennie Johansson Bollebygds kommun 
Dan Gustafsson VästKom  

 
1. Mötets öppnande 

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

fastställdes. 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar samt information om kommande SITIV-möte 

Förra mötets anteckningar godkändes. 

Joakim och Nils-Gunnar belyste några punkter inför kommande SITIV-möte: 

Allmänna rapporter från de olika systemområdena förväntas. 

Problematiken kring publicering av tjänster på Kommunikationstorget kopplat till fördelning 

av IP-adresser. Kommunerna behöver information om NPÖ. 

3. Presentation av rapporter 

        Handlingsplan 2011-2013  
Joakim presenterade handlingsplanens upplägg och utformning. 
Reflektioner 
Handlingsplanen har stor tyngd på vård och omsorg, vilket känns som en begränsning, 
speciellt med tanke på dess periodicitet. Förslag att göra den ettårig och sedan även 
fokusera på strategin för eSamhället i kommande planer framfördes. 
Hur samverkar vi i nästa steg, eSamhället? Medborgarnas krav och önskemål inför 
eSamhället är svåra att greppa i nuläget. Handlingsplan för 2011 kan ses som ett avslut 
på påbörjade aktiviteter inom vård och omsorg.  
 

 Förslag: 
Planen bör även omfatta andra områden än vård och omsorg. Kommunerna själva, 
kommunalförbunden och SSVIT bör alla starta diskussioner om eSamhället. 
 
Beslut: 
Handlingsplanen tidsätts till 2011 samt kompletteras med en skrivning kopplad till 
eSamhället. Därefter kan handlingsplanen publiceras. 
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4. Lägesrapport interimslösning SITHS  
Jonas Blixt informerade följande:  

 Mölndalspiloten  

Planerade datum för fotografering för SITHS-korten är 7/6 och 9/6. Andra kommuner 

kan bli aktuella före sommaren. 

 Informationsunderlag till olika målgrupper 

Informationsmaterialet arbetas fram tillsammans med Mölndals stad och väntas bli 

klart vecka 21. När avtalet skickas ut skall det tydliggöras att finansieringen avser 

2011. Ett tillägg skall också finnas med som förklarar vår organisation. 

4. Genomgång resultat från strategiworkshop SSVIT 

Hur arbeta vidare?  

Joakim presenterade resultat från workshopen som genomfördes i januari. 

Reflektioner: 

SSVIT gör mycket av det här idag. Förankring fick ”låg” poäng, dialog och kommunikation har 

dock fått hög. 

Bör workshopmaterialet omformas till en uppdragshandling? 

Förslag: 

Samtliga kommunalförbund genomför workshop kring eSamhälle enligt Skaraborgs modell. 

SSVIT bör ägna eSamhället ett workshoptillfälle till hösten. 

Beslut: 

Kommunalförbundsdirektörerna tar fram en uppdragsbeskrivning för SSVIT grundat på vision 

och workshopresultat. Väntas klar efter sommaren.  

Joakim och Nils-Gunnar tar fram ett förslag på aktivitet kring eSamhället för SSVIT. 

5. Strategi för eSamhället 

Hur skall SSVIT förhålla sig till strategin? 
Annika presenterade hur arbetet bedrivits på SKL.  Strategin kommer att skickas till 
kommunerna som förväntas anta strategin politiskt. 
  
Beslut: 
Kommunalförbundsdirektörerna tar fram ett kompletterande dokument till strategin som 
förklarar att det finns regionalt samordningsstöd i frågorna. 
  

6. Informationspunkter  

 Arbetet med organisationsform för gemensam IT-förvaltning   

Joakim redogjorde för arbetet som lett fram till ett förslag på ideell förening mellan 

VGR och Västkom. Arbete med rekryteringsannons har pågått en tid. 

 Information Offentliga rummet (Annika)  

Annika berättade om att intresset verkar vara stort utifrån antal nätverk och antal 

anmälda 

 Representation i VGR-styrgrupp Nationella Patientöversikt/Patientdatalagen  

Joakim har fått förfrågan om att delta i VGR styrgruppen. 
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SSVIT bör dock få reda på förutsättningar och fördelar för kommunernas deltagande i 

NPÖ och styrgruppen. 

 Informationsdag i Skaraborg 

Thomas och Kjell redogjorde för hur informationsdagen kring eSamhälle genomförts.  

 IT-samordnare i Skaraborg och i Sjuhärad   

Leif meddelade att Mikael Lekselius snart är på plats som IT-samordnare för 

Sjuhärad. Thomas meddelade att Peter Jonsson lämnar sitt uppdrag som IT-

samordnare till sommaren för tjänst som IT-chef i Hjo. Förhoppningen är att inleda 

rekrytering innan sommaren. Oklarheten kring finansieringen är dock ett bekymmer.  

 Erbjudande Västfolket, Skrivarupphandling 

Kommunerna fick besked i december 2010 om att kunna använda Västfolket, men 

inget har ännu realiserats. 

IT-samordnarna blev ombedda att undersöka intresset hos sina medlemskommuner 

att delta i en skrivarupphandling, men informationen kring denna har varit obefintlig. 

Båda områdena tas upp på nästkommande SITIV.  

 

7. Presentation om läget i eDos 

Nytt system, Pascal, planeras införas april 2012 (framflyttat från oktober 2011). En pilot VG 

är planerad att dra igång i slutet på januari 2012. Detta kräver att kommunerna har SITHS-

kort och även uppdaterar personalinformation i HSA-katalogen. Det är i dagsläget inte klart 

exakt vad som behöver kompletteras. Samarbete med VGR har inletts för att hantera 

uppdraget. 

8. Övriga frågor 

Information om ”roadshow” – Socialdepartementet 25/10 

Syftet är att informera politiker om möjligheterna med eHälsa. Informationsmötet kommer 

att ske i Skövde. En punkt skall handla om hur kommuner och regionen samarbetar med 

eHälsa. 

Plan för platsrotation i SITIV 

En önskan restes om att utreda om rotation av medlemmar som skall sitta i SITIV.  Ärendet 

antecknas och diskuteras vidare till hösten. 

9. Nästa möte flyttat till 21/6 i på GR, Göteborg. 

Del av mötet hålls tillsammans med ALVG. 

 

Nils-Gunnar avslutade mötet  
 
Mötesantecknare  
Jonas Blixt 

 
 
 


