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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20100301 

Tid:  13.00-16.30 
Plats:  GR-huset, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR 
 Leif Johansson Sjuhärad 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 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: Thomas Jungbeck Skaraborg 
 

1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Nils-Gunnar hälsar välkomna och öppnar mötet. Inga förslag om justeringar på 
föregående mötesanteckningar. 
 

2. Ansökan om SKL-medel för 2010  
 
Information: 
Dan rapporterade om att han har lämnat in en för de fyra kommunalförbunden gemensam ansökan 
om medel till SKL. För vår del i VG är medlen öronmärkta för finansiering av IT-samordnarna på 
respektive kommunalförbund. 
Svar på ansökan om beräknas inkomma under mars. 
 

3. Nationella pilotprojekt inom Kommunala aktionsprogrammet för vård och omsorg 
 
Information: 
Joakim rapporterar från ett möte på SKL där det diskuterades om att skapa 4-5 nationella IT-projekt 
som skall fördelas över landet.  Vårt delprojekt i det nyss avslutade nationella 
Barnhälsodataprojektet har mynnat ut i en rapport om hur en modell för en regional länsnod för 
befolkningsuppgifter kan komma att se ut. Förslag från SKL är att Västra Götaland (VG-VGR), under 
2010, fortsätter arbetet med att utveckla länsnoden för befolkningsuppgifter ytterligare. Projektet 
kommer att finansieras av SKL. Under nästa vecka kommer bland annat mål och syfte tydliggöras mer 
på ett möte i Stockholm.  
 
Diskussion i Styrgruppen fördes om nyttan med det förslagna projektet kopplat till vårt pågående 
regionala arbete, viljan att hjälpa övriga län och regioner samt vilka resurser som skulle kunna tänkas 
bidra i det tänkta delprojektet.   
 
Beslut: 
Styrgruppen är positiv till fortsatta diskussioner med SKL. Samtidigt vill styrgruppen avvakta med ett 
ställningstagande till nästa möte då mål, syfte, resursåtgång m.m har klarlagts. 
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4. Förslag om kommunal finansiering av bla gemensam förvaltning 
 
Information: 
Dan informerar att förslaget är utskickat och riktat till samtliga 49 kommunstyrelser. Kommunerna 
har fram till sista april på sig att svara. Grundtanken med den föreslagna finansieringsmodellen är att 
slippa tidsödande administrativ hantering, dels av fördelning av medlen från VGR till respektive 
kommun samt även undslippa debiteringsarbete för det gemensamma IT-utvecklingsarbetet och tills 
sist för finansiering av den gemensamma IT-förvaltningsfunktionen med VGR. De överskjutande 
medlen kommer att skickas tillbaka till kommunerna varje år. 
 
Diskussioner fördes om svårigheterna att bedöma kostnader för den gemensamma IT-utvecklingen 
för ex katalog och säkra kort samt att förtroende måste finnas hos kommunerna för den strategiska 
styrgruppens förmåga att handskas med medlen på ett korrekt sätt. 
 

5. Rapport från förmiddagens möte med SITIV 

 
Information: 
Under förmiddagen den 1/3 hölls ett möte med Styrgruppen IT i Väst (SITIV). 
Punkter som avhandlades var följande: 

 Rekrytering/annonsering till den gemensamma förvaltningen 

 Statusrapport för ”Erbjudandet till kommunerna” 

 Systemägargrupp/systemansvar för våra gemensamma system 

 Gemensam arkitekturgrupp för VG-VGR? 
 

Anteckningar från detta möte publiceras på Västkoms hemsida 3 maj, efter styrgruppen SITIV:s 
godkännande. 
 

6. Övriga frågor 
 
e-Delegationen 
Remissen till e-Delegationen inskickad är nu från VG. Styrgruppen beslöt att en kopia skickas till SKL. 
 
Namnbyten på funktioner inom SKL 
Annika W. som bland annat sitter i styrelsen för Sjukvårdsrådgivningen rapporterade om namnbyten 
på SKL. Landstingens beställarkansli har bytt namn till Centrum för e-hälsa. Sjukvårdsgivningen AB 
kommer att byta namn till Inera AB.    
 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  


