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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal 

samordning i VG 2012-06-20 

Tid: 09.30-12.30  

Plats:  Fyrbodals kommunalförbund 

Närvarande: 

 Dan Gustafsson VästKom (Ordförande) 

 Joakim Svärdström Sjuhärad kommunalförbund 

 Lennie Johansson Bollebygds kommun 

 Nils-Gunnar Ernstson GR 

 Kjell Karlsson  Essunga kommun 

 Karl Andersson Fyrbodals kommunalförbund   (föredragande) 

 Michael Lekselius Sjuhärad kommunalförbund (Sekreterare) 

 Johannes Adolfsson Borås stad (tf Länssamordnare) 

Ej närvarande:  

 Thomas Jungbeck Skaraborgs kommunalförbund 

 Magnus Petzäll Göteborg stad 

 Johan Fritz  Lilla Edets kommun 

 Annika Wennerblom Trollhättans stad 

 Lars Lindén  Fyrbodals kommunalförbund  

1. Genomgång av förra mötets anteckningar (Dan) 

Föregående mötes anteckningar godkändes. Två övriga frågor lades till gällande rekrytering 

av IT-strateger i kommunalförbunden samt gällande Göteborgs stads representant i SSVIT.  

 

2. Förslag gällande förvaltningsorganisation, Kommunikationstorget samt 
avtalsövertagande, hur det bör genomföras (Michael, Johannes) 
 
Förslaget innebär: SSVIT fattar rekommendationsbeslut och disponerar 6-kronan. VästKoms 
styrelse fattar beslut bl.a. gällande Västkoms budget i vilken köp av förvaltning från 
Sjuhärads kommunalförbund ingår, samt VästKoms uppdrag gällande förvaltning av 
Kommunikationstorget. VästKom blir avtalspart med Telia. Sjuhärad uppdras hantera 
VästKoms förvaltningsansvar. Till stöd för arbetet skapas en arbetsgrupp med representation 
från kommuner, med en representant från varje kommunalförbund. 
 
Arbetsuppgifter är t ex: förvaltning (inklusive uppföljning), informationsinsatser, utveckling, 
m.m.Informationsinsatser skall prioriteras för att göra Kommunikationstorget känt även för 
andra verksamheter i kommunerna än IT. Exempelvis är information till kommunledning 
viktig. En informationsplan skall tas fram till nästa SSVIT och det kan även behöva köpas in 
kompetens för ex. skapande av informationsfilm. 
 
Övertagande av avtal 
Enligt VGRs inköpsavdelning kan nuvarande avtal överlåts till kommunerna. VGR, Telia och 
VästKom skriver under avtal om överlåtande. VGRs inköpsrepresentant Göran Hallsten 
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stöttar i genomförandet. VGRs jurister ser över avtalet för att säkerställa att inga hinder 
föreligger ett kommunalt övertagande. 
 
Beslut: 
VästKom övertar avtalet för kommunikationstorget. Sjuhärads kommunalförbund uppdras 
att förvalta Kommunikationstorget åt VästKom. Sjuhärad finansieras med 30% av en 
heltidstjänst för uppdraget. Förvaltningen skall initialt prioritera informationsinsatser. Extern 
produktionsbolag/kommunikatör kontaktas i frågan. Informationsplan utarbetas av 
förvaltningsorganisation till SSVIT i september. 

 
3. Rekrytering länssamordnare (Dan) 

Rekrytering av länssamordnare fortgår, ett antal personer har valts ut som kommer att gå 
vidare. Därefter fattas beslut och länssamordnare utses.  
 

4. Rapporter  
HSA, SITHS, Rapport Interimslösning (Karl) 
Karl redogjorde för den rapport som skrivits gemensamt av VGK, representerad av Karl, VGR 
representerad av Fredrik Rasmusson, samt TjänsteIDService, representerad av Lena 
Sandström Hedborg. 
 
En kommunenkät har genomförts ang. interimslösningen. Att erbjudandet har gått ut till VGK 
anses som mycket positivt. Informations och kommunikationsarbetet kan förbättras. Det 
finns en stor önskan att konceptet fortsatt stöds regionalt.  
 
Ur de svar som kommit in kan tolkas att stöd från IT-samordnarna önskas nära knuten till 
kommun, som stöttning i projektgenomföranden.  
 
Under hösten 2012 kommer förhandling om prislista att genomföras mellan kommun och 
region i SITIV.  
 
Karl är kommunrepresentant i den nationella förvaltningsgruppen för SITHS.  
 
Beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och Karl bevakar området tillsammans med VGR gällande 
vad som gäller framöver och rapporterar till SSVIT. 
 
SVPL upphandling (Karl) 
Fullmakter har skickats ut till kommunerna för upphandling SVPL. Dan fastslog att alla 
kommuner utom en i VGK kommit in med sin fullmakt. 
  
Exakt vad som upphandlas behöver förtydligas och de juridiska frågorna är viktiga att bevaka 
så att upphandlingen går korrekt till.  
Kommunrepresentanter finns i den utsedda upphandlingsgruppen. Karl deltar som 
adjungerad.  
 
I dagsläget finns en otydlighet de olika styrande grupperingar som finns inom 
upphandlingsorganisationen.  
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Beslut: 
Frågor gällande upphandling tas med till eftermiddagens SITIV där Jan Carlström kommer att 
informera om upphandling. 
 
Pascal (Karl) 
Karl redovisade historik i projektet. Alla dosapotek i Sverige är nu migrerade. Systemet har 
potential till förbättring, men det fungerar. Ett antal utvecklingspunkter har presenterats från 
Inera AB med tillhörande tidsplan.  Nationella synpunkter har kommit på hur frågor hanteras 
lokalt så att inte nationell support överbelastas. Mer information kommer på eftermiddagens 
SITIV där VGRs implementationsansvarig och projektledare informerar. 
 
Västfolket (Michael) 
Erbjudande till kommunerna har nu fastslagits från VGR via Mats Gustavsson. VGRs 
förvaltare Catarina Lövgren har utarbetat beställningsunderlag. Tjänsten är sagd att vara 
kostnadsfri. 
 
Beslut: 
På eftermiddagens SITIV ställs fråga för att fastslå att erbjudandet kan gå ut till VGK och att 
tjänsten är kostnadsfri. 
 

5. IPv6, kommande arbete med adressering enligt rekommendation från Post och 
Telestyrelsen (Michael, Johannes) 
De adresser som idag ”datorer” använder sig av för att lokalisera varandra har globalt tagit 
slut. För att hantera detta rekommenderar PTS och MSB att en ny adresserie används. En IP-
adressering från version 4 till version 6. Version 4 och version 6 kan inte kommunicera med 
varandra. Presentation visas där status på kommuners hemsidor, namnuppslag och e-post 
version 4 & 6 visas och det är mycket få kommuner som genomfört införande av IPv6. Denna 
fråga aktualiseras även gällande Kommunikationstorgets adressering eftersom IPv4-adresser 
inte finns i tillräcklig omfattning, vid en eventuellt kommande tjänsteutveckling.  
 
Beslut: 
Inventering inför kommande IPv6-införande skall genomföras. Som ett första steg utreder 
Michael VGKs behov och vilja att delta i en regionalt genomförd inventering. Inventeringen 
kan ligga till grund för utredning, om IT-nätverken anser det som lämpligt. Eventuellt 
framtida utredning finansieras av 6-kronan. Michael och Johannes rapporterar om det 
fortsatta arbetet på kommande SSVIT. 
 

6. Genomgång av SITIV-agenda (Dan) 
Agenda för eftermiddagens SITIV presenterades. 
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7. Övriga frågor 
Rekrytering IT-strateger Skaraborg och GR 
GR har meddelat att rekrytering är i sin slutfas och att den hoppas slutföras de närmaste 
dagarna. 

 
Skaraborg skall rekrytera och räknar med att rekrytering kommer att initieras under hösten. 
 
Representant i SSVIT från Göteborgs stad 
Nils-Gunnar tar kontakt med Göteborgs stad och utreder vem som kommer att representera 

dem i SSVIT. 

Vid anteckningarna 

Michael Lekselius 


