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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20100201 

Tid:  9.00-12.00 
Plats:  Espirahuset, Sjuhärads kommunalförbund, Borås 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR 
 Leif Johansson Sjuhärad 
 Thomas Jungbeck Skaraborg 
 Lasse Lindén  Fyrbodal  
 Johan Fritz  Lilla Edets kommun 

 Jan Darrell  Herrljunga Kommun 
Annika Larsson  Tibro Kommun  

 Dan Gustafsson VästKom 
 Magnus Petzäll Göteborg Stad 

Joakim Svärdström VästKom 
Ej närvarande: 

Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 
Föredragande: 

Jonas Blixt  GR 
Karl Andersson  Fyrbodal 

 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Nils-Gunnar hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar  
Anteckningarna från mötet 091215 i Skövde godkändes.  
 

3. Ansökan om SKL-medel för 2010 
 
Information: 
Det kommer att tilldelas medel för 2010 i samma storleksordning som för 2009 dvs. 1.7 miljoner 
kronor till Västra Götaland (VG). Ansökan ska vara inkommen till Sveriges Kommuner och Landsting 
senast den 1 mars 2010. För år 2009 gjordes ansökan om medlen av VästKom som i sin tur fördelade 
ut pengarna till de fyra kommunalförbunden. Medlen kommer att vara öronmärkta för finansiering 
av IT-samordnarna på respektive kommunalförbund. Arbetsuppgifter för IT-samordnarna accelererar 
i omfattning och en ambition från Styrgruppen är att de kommer att ha en 100% tjänst för åren 2010-
2011.  
 
Det pågår samtidigt samtal på SKL om att skapa 4-5 nationella projekt som skall fördelas över landet. 
Projektresultaten skall stödja hela landets kommunkollektiv. Joakim sitter med i arbetsgruppen som 
skall ta fram projektförslag. Styrgruppen uttalade att det är mycket angeläget att ansöka om 
något/några nationella projekt som har direkt anknytning till vårt eget IT-samarbete. 
 
Beslut: Dan sammanställer en gemensam ansökan för de fyra kommunalförbunden som sedan 
skickas till SKL. Joakim arbetar med att försöka knyta något eller några av de nationella projekten till 
VG.  
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4. Finansiering av den gemensamma förvaltningen 

Information: 
Dan informerar att förslaget om tänkt finansieringsmodell har presenterats för och godkänts av 
Västkoms arbetsutskott. Beslutet och underlaget går direkt ut till de 49 kommunerna som har till 
slutet april på sig att besluta i ärendet.  
Beslut: Strategiska styrgruppen godkänner förfarandet 
 
5. Rekrytering till den gemensamma förvaltningen VG-VGR 
Information: 
Joakim presenterade ett utkast till annons för bemanning till den gemensamma förvaltningen. Ett 
antal förslag om förbättring av annonsunderlaget diskuterades.  
Avtalet samt rekryteringsfrågan till den gemensamma förvaltningen kommer att presenteras inför 
Regionstyrelsen för VGR av Hans Ekman, ITSA den 12 februari. 
    
Styrgrupp IT i väst (SITIV) kommer att leda gruppen 
 
Beslut:  
Joakim tillsammans med Carl-Erik Johnsson VGR, förfinar annonsunderlaget utefter inkomna 
synpunkter. Kommunerna måste vara representerade i rekryteringsprocessen, en tydlig kravprofil 
(utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper etc) och beskrivning av arbetsuppgifter skall 
upprättas. 
 

6. Arkitekturledningens svar om bästa lösning på säker identifiering 
Information: 
Jonas Blixt IT-samordnare GR, redovisade Arkitekturledningsgruppens arbete för Strategiska 
styrgruppen: 

- Omvärldsbevakning i form av en matris 
- Enkät till kommunerna 
- Frågeställning till VGR om hjälp 

 
Kortfattat Arkitekturledningens svar om interrimslösning: 

 Interrimslösningens omfattning: Inledningsvis avgränsas till berörd personal inom vård och 

omsorg (SVPL/KLARA e-Dos personer eller alla inom vård och omsorg?) 

 Snabbaste vägen för att möta lagkrav inom vård och omsorg, samt vinna tid för att hitta en 
helhetslösning 

 Enkel kortutformning – snabbare utgivningsprocess 

 Vi vill så långt som möjligt samarbeta med VGR inom:  

o Erfarenhets- och kompetensutbyte inom katalog, kortutgivnings- och 

förvaltningsorganisation 

o Förenkla avtalshanteringen med ex Telia, SVR etc. 

 Avtal mellan kommuner och VGR måste även upprättas 
(se bifogad presentation) 
 
Styrgruppens kommentar: 
Tidsfaktor och omfång har en stark relation och det handlar mycket om ”timing” samtidigt som det 
måste ageras snabbt. Det finns behov av att ta med alla funktioner på ett säkert kort från början. Det 
slutliga beskedet är mycket beroende på vilket svar VGR ger angående vilken hjälp som de kan 
erbjuda till kommunerna i VG. Vi bör ställa frågan om tid och kostnad för ett fullödigt kort samt ett 
enklare kort. 
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Beslut: 
Strategiska styrgruppen inväntar svar på de ställda frågorna till VGR. Nils-Gunnar och Dan är 
behjälpliga i svarsprocessen.  
 

7. Remissvar e-Delegationens betänkande 
Information: 
Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal, redovisade hur långt arbetet har kommit i remissvaret till e-
Delegationens betänkande (se bifogad fil). Remissvaret skall vara inlämnat senast den 16 februari till 
e-delegationen. Arbetsgruppen för remissvaret kommer att arbeta färdigt materialet första veckan i 
februari.  Ett svar till SKL om hur VG anser att de skall organisera sig inför e-Delegationens 
kommande arbete samt arbetet kring den Nationella IT-strategin kommer också att skickas 
 
Beslut: 
Remissvaret skickas för påseende till Strategiska styrgruppens medlemmar. Eventuella kommentarer 
infogas i dokumentet för att sedan skickas till e-Delegationen. Avsändaren till e-Delegationen skall 
vara Strategiska styrgruppen i VG. 
  

8. Rapporter 
 

a) Styrgrupp och arkitekturmöte 29 mars plats? 

Mötesplats för dagen blir i Trollhättan. Joakim tar kontakt med Annika W. 

b) Göteborgs deltagande i Arkitekturledningsgruppen 

Inget nytt att rapportera 

c) Underlag för beskrivning av nyttan 

Ett presentationsunderlag, framarbetat av Arkitekturledningsgruppen, som tydligare 

beskriver nyttan med hela IT-satsningen i VG har skickats ut till Styrgruppens medlemmar. 

Kommentarerna var positiva. Presentationen kommer att läggas ut på Västkoms hemsida för 

vidare spridning.   

d) Informationsmöte i Skövde - SITHS och HSA,  11 februari 9.30-16.30 

Skaraborgs kommunalförbund har tagit initiativ till en informationsdag om säkra kort till 

kommunernas verksamhets- och IT-personal.  Samtliga förbund i VG är inbjudna och ca 70 

personer är anmälda.   

9. Övriga frågor 
 
Nationellt program för äldreomsorg 
Information: 
Thomas redogjorde för den treåriga satsningen inom området äldreomsorg. 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12131/a/131915 Ett fokusområde i denna satsning är regionala 
samarbetsstrukturer. Frågan som ställdes var om den Strategiska styrgruppen kunde vara en 
sammanhållande länk för kommunkollektivet i VG. Dan kommer att ta frågan vidare och diskutera 
detta socialhandläggargruppen.  
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Antecknare 
Joakim Svärdström  

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12131/a/131915

