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Anteckningar Strategiska styrgruppen 2013-02-28 
Tid: kl. 09.30-12.30  
Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg 

Närvarande:    Ej närvarande 
Joakim Svärdström (Ordförande)  Annika Wennerblom 
Thomas Jungbeck   Lars Lindén 
Kjell Karlsson           Lennie Johansson 
Johan Fritz                       
Nils-Gunnar Ernstson 
Peter Lönn 
Dan Gustafsson (från 11) 
Karl Fors 
Michael Lekselius (Sekreterare) 
 

1. Mötets öppnande  
Joakim Svärdström öppnade mötet och Peter Lönn, Göteborgs Stad hälsades välkommen. 
Föreslagen agenda samt föregående mötesanteckningar godkändes.  
 

2. Översikt nationella initiativ  
SSVIT gav i höstas uppdraget att skapa en översiktlig presentation för de nationella 
initiativen. Dan har sammankallat en arbetsgrupp bestående av Annika, Johan, Karl samt Ove 
Frid. Avsikten har varit att skapa en översikt vad initiativen innebär för kommunerna. 
Initiativen som översikten tar upp är SKLs initiativ eHälsostrategin, Strategi för eSamhälle 
samt från staten Digital agenda. Översikten visar på vilka organisationer som samordnar 
arbetet, vilka verksamhetsområden som berörs samt vilka förutsättningar som finns. 
Översikten presenterar även representanter från VG i nationella grupper. Översikten delar in 
verksamhetsområden nationellt, regionalt, delregionalt och lokalt perspektiv. Där det finns 
luckor skall det ses som möjlighet till att inventera och skapa lokala planer i förhållande till de 
planer som finns.  
 
Diskussion 
Uppdraget var att ta fram en översikt över de nationella initiativen och det som därefter 
behövs är en prioritering av områden när det gäller regional samordning. Se vidare 
diskussion under punkt 3 och 4. 
 
Beslut 
Karl skickar ut översikten som ett utkast till SSVIT. Karl tar fram ett förslag på upplägg kring 
en heldag/lunch till lunch med SSVIT för vidare arbete med organisationens roll i aktuella 
frågor med bäring på de nationella initiativen. Föreslagen dag är 24-25 april, lunch till lunch. 
 

3. eHälsa 2013 
Karl presenterade ett förslag till genomförandeplan för eHälsa 2013 (2013-2015). Första 
steget är att ansöka om statliga medel via SKL. Detta skall ske innan mars månads utgång. 
Villkoren för de medel som rekvireras från SKL har skärpts upp gentemot tidigare år. 
VästKom åläggs ha en kontrollfunktion där uppföljning skall ske ett antal gånger under året, 
gällande hur medlen nyttjas samt grad av måluppfyllelse. Förslaget innebär att efter medlen 
rekvirerats skall de hanteras av SSVIT. Genomförandeplanen skall godkännas av VästKoms 
styrelse. 
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SKL har krav på motfinansiering i form av finansiella eller personella resurser (insatstid). 
Kommunerna förbinder sig att följa ett antal krav för att få ta del av pengarna. 
Ett förslag är att bygga upp en gemensam regional projektbank där kommuner kan välja att 
delta i samordnade projekt. Gemensamma projekt kommer därmed hanteras gemensamt, 
erfarenheter kommer alla till del och samordningsvinster kan åstadkommas. Ett annat förslag 
är att samordna och fördela regionala insatser via kommunalförbundsområde.  
 
I genomförandeplanen är Karl föreslagen som ansvarig kontaktperson mot SKL. Ansvaret är 
att påskynda och underlätta utveckling av eHälsa, tillse att stimulansbidragen kommer till 
gagn för samtliga kommuner, tillse att stimulansbidragen används till det som avsetts. 
 
Diskussion 
Synpunkter som framfördes på mötet är att det är viktigt att diversifiering tillåts, ex för 
satsningar som redan är på gång. Hänsyn måste tas i tidplan, då det tar tid att få igenom 
beslut i kommunerna.  

 
Beslut 
Genomförandeplanen korrigeras på upprepningen ”säker inloggning”. Korrigering görs även 
på medfinansiering, där organisationens kostnader för ledning, styrning och förankring skall 
räknas in som medfinansiering. Fokus i steg 1 skall vara att ansöka om SKL-pengarna via 
VästKom. Nästa steg därefter är att komma fram till en struktur för arbetet och 
fördelningsmodell av medlen.  
Med dessa korrigeringar godkändes genomförandeplanen och kan med det hanteras vidare 
till VästKoms styrelse. 
 
 

4. Revidering av handlingsplan 
Statusrapport ges gällande revidering av nuvarande handlingsplan. Revideringen utgår till 
stor del utifrån enkät som hanteras av kommunens kontaktperson. Enkätunderlaget har även 
diskuterats på kommunalförbundens nätverksmöten för utsedda kontaktpersoner. 
I revideringen ingår områden/aktiviteter för eHälsa 2013. 28 kommuner har svarat. Mer tid 
kommer erbjudas för de kommuner som ännu ej svarat. Signalen är att kommunernas behov 
för de områden som ingår i handlingsplanen är att utreda, ta fram förslag samt att 
genomföra och förvalta lösningar, snarare än att omvärldsbevaka och rapportera. Det gäller i 
stort samtliga områden som finns i handlingsplanen.  
 
Uppfattningen är att tidigare fastslagna områden anses relevanta och att 
eHälsosatsningsområdena digitala trygghetslarm och mobil dokumentation bör läggas till.   
 
Diskussion 
Resurserna som finns tillgängliga måste beaktas, för att kunna tillgodose kommunernas 
behov. Presenterad behovsbild kräver mer resurser än dagens. För att motsvara 
behovsbilden krävs att resurserna ses över och förändras för att möta kommunernas behov.  
 
CeSam har tagit fram en omfattande handlingsplan med 32 projektområden och de kommer 
att presenteras närmare för SSVIT/ALVG den 18:e mars. Mötet förväntas ge en tydligare bild 
av vart CeSam strävar med de områden som tagits fram och de insatser de förväntar sig av 
kommunerna. 
 
Beslut 
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Karl får uppdrag att till mötet den 18 mars presentera förslag på lösning för att hantera den 
behovsbild som revideringen av handlingsplanen kräver. Risker och fördelar skall beskrivas  
 

5. Statusrapporter 
Inventering IPv6  
Karl presenterade nuläget avseende det erbjudande som getts kommunerna kring 
inventering av IPv6. 20 kommuner har tackat ja och är i olika stadier av genomförande. 
Kommuner som tackar nej tas det kontakt med och de informeras om att de har möjlighet 
att delta trots att de initialt tackat nej. En sida som presenterar status i genomförandet finns 
på VästKoms hemsida. Projektet förväntas vara avslutat i april i år. 

 
Pascal 
Utbildningar i Pascal har hållits i delregionerna, på dessa har närmare 200 personer deltagit 
från kommuner, region och privata aktörer. Flertalet från kommunerna. Där gavs genomgång 
av förändringar i Pascal som skett sedan införandet samt möjlighet att ställa frågor direkt till 
leverantörens representanter.  
 
Dosleverantör – gemensamt avtal 
Frågan avseende byte av dosleverantör till sommaren 2013 har varit uppe i SSVIT och anses i 
nuläget hanteras i andra forum. 
 
Öppna nät/Kommunikationstorget 
Möte har hållits med representant från regionen, Johan Nilsson, avseende öppna nät och 
regionen har presenterat liknande behov som kommunerna tidigare framhållit. Behovet är 
tillgång till Internet. Frågan skall utredas vidare hur stort behovet är och vilka resurser som 
skall avsättas för detta projekt. 
 
Gällande Kommunikationstorget tas diskussionsunderlag fram för behovsinventering. En del i 
att initiera upphandlingsarbetet och genom diskussion med kommunerna utarbeta 
kravspecifikation för den kommunikationslösning som skall upphandlas för de kommande 
årens kommunikationsbehov.  
 
Västfolket 
Erbjudande till kommunerna tros inom kort kunna realiseras. 
 

6. SSVIT/ALVG möter SKL – CeSam, 18 mars 
Agenda för mötet med SKL diskuterades. Tid behöver avsättas för möte med SSVIT.  
 
Beslut 
Karl bjuder in representanter för CeSam till möte mellan 10-14. Representanter från VG-
kommuner i nationella grupper bjuds in till CeSam-mötet. 
SSVIT håller därefter eget möte 14-16. Karl tar fram och förmedlar agendor för dagen.  
 
 

7. Återkoppling och förberedelse inför SITIV-möte 
Relationer med VGR   
Samarbetet har pågått under ett antal år och det finns potential till förbättring gällande 
effektivitet i genomföranden. Organisationsupplägget med LISA och SITIV inbjuder till att 
frågorna delas upp i IT och verksamhet, för god effekt kan det vara lämpligt att på sikt se om 
ett samlat forum för IT och verksamhetsfrågor bör utvecklas.  
 
Upphandling SVPL/ITMV 
Viktigt att styrning tydliggörs för samtligt berörda parter.    
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GITS rekrytering funktionsledare 
Dan Gustafsson och Carl-Erik Johnsson har tillsammans med Joakim Svärdström haft i 
uppdrag att rekrytera funktionsledare. Intervjuer har genomförts och förslag på person 
presenteras på SITIV.  
 
Utredningsuppdrag SITHS 
VästKom har i uppdrag att rekrytera resurs för att, gemensamt med VGR, arbeta vidare med 
det lösningsförslag som tog fram i den utredning som Linn Waller medverkade i. Diskussioner 
har förts med en kommun i GR för att köpa denna tjänst, lösningen medfinansieras till 
hälften av kostnaden av VGR 

 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 
 

Vid anteckningarna 
 
Michael Lekselius 
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