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Samarbete om verksamhetsutveckling med stöd av IT mellan Västra Götalandsregionen och 

de 49 kommunerna i Västra Götaland. 

 

 

Uppdragsbeskrivning för Styrgrupp IT i Väst, SITIV. 
 

 

Bakgrund och parternas avsikt. 

IT och internet har en stor inverkan på människors liv och samhället. E-samhället är under 

stark utveckling. Tekniken ger stora möjligheter för offentlig verksamhet att förbättra service 

och tjänster till invånarna samt att öka kvalitet och effektivitet i verksamheterna. I många fall 

kräver denna utveckling en samverkan mellan olika aktörer. En samverkan som kan innebära 

att skapa gemensamma tekniska förutsättningar, dela information, skapa effektiva och 

kvalitetssäkrade lösningar. 

 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen ger olika former av service till 

invånarna. I vissa fall förutsätts att detta sker i samverkan mellan kommunerna och regionen. 

För att kunna utföra detta på ett bra sätt krävs ibland ett IT-stöd som båda använder. 

Styrgruppen har som uppgift att styra och leda arbetet kring dessa IT-stöd och denna 

utveckling. 

 

Samarbetet mellan VGR och kommunerna har inletts och pågår med IT-stöd och ett antal IT-

system, funktioner och tjänster har tagits fram för att underlätta samverkan inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Syftet är att ge ökade informationsmöjligheter för huvudmännens personal, 

bidra till ökad patientsäkerhet samt underlätta för invånarna att få tillgång till information. 

 

Det är naturligt att samarbetet mellan parterna även utvecklas till att omfatta andra 

ansvarsområden. 

 

Det är parternas uttalade avsikt att med förtroende arbeta tillsammans för att möta den 

offentliga verksamhetens utmaningar genom t ex gemensamma strukturer, 

informationsdelning, gemensamma lösningar där det gagnar invånarna och effektiviteten i 

verksamheten. 

 

Styrgruppens uppdrag 

För samråd och samverkan om verksamhetsutveckling med stöd av IT finns en Styrgrupp IT i 

Väst, SITIV. Styrgruppen arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna. Kommunerna företräds av de fyra kommunalförbunden samt VästKom. 

Styrgruppen ska verka för en välfungerande verksamhetsutveckling med stöd av IT mellan 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland.  

 

 

 



 

 

Styrgruppens uppgifter  

I uppgifterna ingår att 

- värdera behov och nytta av nya och befintliga samverkanslösningar, IT-system, funktioner 

och tjänster, 

 

- ta fram en plan för långsiktig utveckling av samverkanslösningar och dessas finansiering, 

 

- att upprätta förslag till överenskommelse mellan parterna för varje specifik 

samverkanslösning,  

 

- fastställa uppdrag, organisation, finansiering och driftform för varje specifik 

samverkanslösning, 

 

- utveckla former för omvärldsorientering,  

 

- att behandla förslag till årliga förvaltningsplaner och budget. 

 

I löpande frågor avseende etablerade samverkanslösningar är styrgruppen beslutande.  

 

Styrgruppens sammansättning 

Styrgruppen ska bestå av fem företrädare för kommunkollektivet och fem företrädare för 

Västra Götalandsregionen. Styrgruppen kan, vid behov, adjungera resurspersoner. Varje part 

väljer själv sina representanter. Ledamöterna förutsätts ha mandat av sina uppdragsgivare så 

att styrgruppen kan arbeta effektivt.  

 

Grupper för samverkanslösningar 

Styrgruppen är ansvarig för att det finns partssammansatta grupper för varje specifik 

samverkanslösning. Grupperna ska vara sammansatta på ett sådant sätt att de tillgodoser båda 

parters behov av inflytande på systemutformning, utveckling och kostnader. Varje grupp ska 

ha ett beslutsmandat som medför en smidig och rationell hantering av varje specifik 

samverksanslösning. 

 

Förvaltnings- och utvecklingsansvar 

Ansvaret för förvaltning av de gemensamma systemen sker enligt särskilt samarbetsavtal. 

Löpande avstämningar görs med utsedda representanter. I förvaltningsuppdraget ingår 

kontinuerlig dialog med leverantörer, fortlöpande informationsspridning till användare samt 

mottagande och hantering av förslag till utvecklingsåtgärder. 

 

Utvecklingsansvar åvilar parterna gemensamt i styrgruppen och grundas på förslag från 

förvaltningsorganisationen.  

 

Kommunikation 

Deltagarna i styrgruppen ansvarar för information till sina respektive huvudmän om 

styrgruppens arbete. Västra Götalandsregionen och respektive kommun har var för sig ansvar 

för att sköta den interna informationen om aktuella samverkanslösningar. 

 



 

 

Inför etablering av ny samverkansfunktion/system upprättar styrgruppen en generell plan för 

kommunikation till huvudmännen. Varje huvudman har därefter ansvar för att anpassa och 

genomföra kommunikationen lokalt. 

 

 

Politisk avstämning 

Varje part är ansvarig för sin politiska förankring av arbetet i styrgruppen. 

 

Arbetsformer 

Styrgruppen ska inom sig utse ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska 

årligen växla mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Den part som inte har 

ordförandeskapet ska utse vice ordförande.  

 

Beredning av ärenden till styrgruppens sammanträden ska ske av en beredningsgrupp 

bestående av två tjänstemän, en från respektive part. Beredningsgruppen ska i möjligaste mån 

lägga fram förslag till beslut.  

 

Alla beslut i styrgruppen ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet 

återremitteras för förnyad beredning eller avföras. 

 

Styrgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet. Minnesanteckningarna skall 

undertecknas av ordföranden och en ledamot från den andra parten. Den part som innehar 

ordförandeskapet ansvarar också för styrgruppens administration. 

 

Mötesfrekvens 

Styrgruppen ska ha sammanträde minst fyra gånger varje år. Ordföranden kan kalla till 

ytterligare sammanträde när behov finns. 

 

Kansliresurser 

Styrgruppen har inga egna kansliresurser utan bedöms klara sina administrativa frågor inom 

ramen för respektive parts organisation.   

 

Uppföljning 

Arbetet i styrgruppen ska årligen följas upp genom en verksamhetsrapport med en ekonomisk 

redogörelse. 
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