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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20091215 

Tid:  9.00-12.00 
Plats:  Gothia Science Park, Skövde 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR 
 Leif Johansson Sjuhärad 
 Thomas Jungbeck Skaraborg 
 Lasse Lindén  Fyrbodal  
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Johan Fritz  Lilla Edets kommun 

 Jan Darrell  Herrljunga Kommun 
Annika Larsson  Tibro Kommun  

 Dan Gustafsson VästKom 
 Magnus Petzäll Göteborg Stad 

Joakim Svärdström VästKom 
 

1. Genomgång av förra mötets anteckningar  
Anteckningarna från mötet 091027 godkändes.  
 
Beslut: 
Anteckningarna från våra möten är en viktig del i förankringsarbetet. Ordförande justerar 
anteckningarna innan de skickas ut i till Strategiska styrgruppen och publiceras ut på VästKoms 
hemsida. 
  

2. Fortsatt finansiering för projektet för 2010-2011  
Information: 
Finansiering av projektet med IT-samordnare på respektive kommunalförbund är beroende av medel 
från nationellt håll. Den senaste rapporten från SKL pekar det på att det kommer tilldelas medel för 
2010 i samma storleksordning som för 2009 dvs. 1.7 miljoner kronor. e-Delegationens arbete kan 
under 2011 också bli en form för finansiering. Västra Götaland har erbjudit sig att stödja det 
nationella arbetet vilket kan innebära en viss ersättning. 
 
Beslut: Dan och Joakim får uppdraget att fortsätta arbetet med att få in mer medel till projektet.  

 

3. Erbjudande till kommunerna – hur arbeta vidare? 
Information: 
Beställarledningen på SKL har gått ut med ett brev där landstingen erbjuder kommunerna vård och 
omsorgspersonal att nyttja landstingens lösning för säker identifiering med hjälp av ett tjänstekort 
den s.k. SITHS-lösningen (hädanefter kallad interrimslösning). Det finns ett behov att snabbt lösa 
denna fråga i VG kommunerna då vi har samordnad vårdplanering (IT-systemet KLARA) som enligt lag 
kräver en säker identifiering. Det är ca 6 300 kommunala användare som behöver ett kort för 
identifiering.  VGR har ställt sig positiva till att hjälpa till i denna process. Kostnaden för lösningen 
måste bli känd ute i kommunerna. IT-samordnaren i respektive kommunalförbund skall hjälpa 
förvaltningschefer, kommunchefer att informera. 
 
Beslut:  

 Interrimslösningen skall satsas på – beslut tas senare i kommunerna  

 Arkitekturledningsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på vad de anser vara den 
bästa formen för lösningen.  
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 Till nästa styrgruppsmöte (den 1 februari) skall en kravspecifikation i rubrikform presenteras. 
En grov kostnadsuppskattning från VGR om vad interrimslösningen kan komma att kosta i 
fråga om kortframställan och även förvaltning skall även vara framtagen.  

 

4. Gemensam förvaltning 
 
Information: 
Ett förslag på avtal för en gemensam förvaltningsorganisation VG-VGR har tagits fram. Avtalet som 
gäller från den 1 januari 2010 innefattar de gemensamma IT-system som VG-VGR har tillsammans. 
De mest aktuella systemen för gemensam förvaltning är KLARA (samordnad vårdplanering) och 
WebSesam (Hjälpmedelsförsörjning). Dan har fått uppdraget av VästKoms presidie att ta fram en 
pedagogisk beskrivning om hur finansieringen av den gemensamma förvaltningsorganisationen skall 
ske för VG-kommunerna. Förslaget skall underställas Västkoms presidie före den första januari 
därefter skall den direkt ut till de 49 kommunerna. 
 
Beslut: 

 Små förändringar i avtalet skall justeras av Annika W som hon sedan skickar till Joakim.  

 Dan tar ansvaret dels för att kommunkollektivet får del av Västkoms presidiebeslut och dels 
tar ansvar för att VästKom informerar om den tänkta finansieringsmodellen och avtalet via 
kommunchefs- och förvaltningschefsträffar.  

 
 

5. Anmälan till 2011 - Offentliga Rummet  
 
Information: 
Varje år arrangeras Offentliga Rummet - en konferens för offentliga aktörer där bland annat SKL, 
Vinnova och Kammarkollegiet står för innehållet. En kommun arrangerar och står för 
projektledarskapet tillsammans med Högskola och Landsting. Under 2010 kommer Sandvikens 
kommun att arrangera. Ett förslag är att Borås stad och Trollhättans stad söker ihop för åren 2011 
och 2012 och står för arrangemanget ett år var. Det ses inte som ett hinder från SKL att Västra 
Götaland representerar Offentliga Rummet i två år i rad. Det kommer att behövas regional 
planeringsgrupp där Strategiska Styrgruppen bör vara representerad  
 
Beslut: 
Annika W håller i ansökansförfarandet. Leif tar med sig frågan till Borås stad för vidare kontakter och 
arbete i frågan   
 

6. Göteborgs deltagande i Arkitekturledningsgruppen  
 
Information: 
På grund av allt för stor arbetsbelastning för Göteborgs stad har de varit tvungna att gör ett uppehåll 
med sin medverkan i Arkitekturledningsgruppen. Magnus arbetar aktivt med att tillsätta en ny 
representant från Göteborg till gruppen.  
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7. Mötestider för året 2010 för den Strategiska styrgruppen 
 
Måndag  1 feb   kl 9-12  Borås 
Måndag  1 mar  kl 13-16.30  Göteborg 
Måndag  29 mar  kl 13- 16  Trollhättan 
Måndag  3 maj  kl 9-12   Göteborg 
Fredag  18 juni  kl 13-16  Skövde 
Torsdag  26 aug  kl 9-12   Borås 
Torsdag  30 sep  kl 13.30-17  Vara 
Tisdag  26 okt  kl 9-12   Göteborg 
Onsdag  1 dec  kl 14-16.30  Lilla Edet 

 
8. Övriga frågor 
 
Anteckningarna från mötet på Thorskogs slott 
Information:  
Anteckningarna från Arkitekturledningen och Strategiska styrgruppens möte på Thorskogs slott skall 
ses som ett arbetsmaterial som ej har justerats när det publiceras ut på VästKoms hemsida.   
 
Tydligare nyttoperspektiv 
Information: 
Det upplevs som svårigheter inom Styrgruppen med att nå ut med budskapet i kommunnätverken 
med arbetet i detta projekt då nyttoperspektivet inte ses som tydligt beskrivet. Kontakter kommer 
att tas med IT-forum Stockholm för att ta del av deras information om nyttan. Joakim tar med sig 
frågan till Arkitekturledningsgruppen 
   
  
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
 
 
 
Antecknare 
Joakim Svärdström 
  


