
1 

 

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte den 2010-06-18 

Tid:  13.00 - 16.00 
Plats:  Gothia science park, Skövde 
Närvarande:  
 Thomas Jungbeck t.f. ordf.
 Leif Johansson 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Jan Darrell  
 Peter Jonsson 

 
 Johan Fritz  
 Dan Gustafsson 
 Annika Larsson 
 Magnus Petzäll  
 Joakim Svärdström    

 
Ej närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson  
 

1. Mötets öppnande   
Thomas öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens agenda presenteras.  

Punkter under övriga frågor 

 Mötesfrekvens för SSVIT 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar 
Inga förslag om justeringar på föregående mötesanteckningar. 
Anteckningarna godkännes. 

 

3. Summering av VG samarbetet 2009- våren 2010 (Joakim)  
 
Information: 
Joakim presenterar nuläget i kommunernas samarbete samt ger sin syn för hur framtiden ser ut (se 
medskickad presentation). SSVIT håller med om analysen och konstaterar att vi står inför ett 
paradigmskifte gällande informationsdelning/åtkomst och att kommunerna i VG nu har intagit en 
mer proaktiv hållning. Ett större grepp för bör tas samverkan om helheten för. Flera av uppdragen 
från vår gemensamma handlingsplan är nu avklarade och många andra når sina avslut första halvåret 
2011. Hur skall vi arbeta i en framtid? Vi bör se till att IT och verksamheten knyts närmare varandra. 
Relaterat till detta bör därför nuvarande visionsdokument och handlingsplan revideras för att möta 
helheten inom IT-samverkan i 49 kommunerna, med fortsatt tydligt verksamhetsfokus. Arbetet med 
de nya uppdragen (se mer under punkt 6) och hitta extern finansieringen för kompetenshöjning har 
inletts. 
 
Samtidigt är det viktigt att nätverken ute i kommunalförbunden fungerar och att medlemmarna har 
mandat att driva frågan i respektive kommun. Förslag finns om att SSVIT går ut och ber kommunerna 
om förnyat mandat för IT-satsningen. Frågan tas upp på nästa styrgruppsmöte efter sommaren.  
 
Beslut:  
Joakim får i uppdrag att  

 undersöka olika finansieringsmöjligheter för bland annat 
kompetensförsörjning 

 under hösten revidera visionsdokument och den gemensamma 
handlingsplanen 
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4. Lägesrapport om uppdragen (Joakim) 
 
Information: 
Joakim redogör för de uppdrag som IT-samordnarna koordinerat. 
 
Lathund för externa utförare (Roy) 
Antalet externa utförare i kommunerna ökar och flera kommuner har och har haft det svårt att 
hantera dessa utförares anslutningar till olika IT-system via kommunernas nät. En lathund för sådana 
anslutningar kommer därför att publiceras i september.  
 
HSA (Karl) 
Vid förra SSVIT mötet beslutades att alternativ D, vad gäller inmatning av uppgifter, ska gälla för 
interimslösningen. Manuell inmatning fungerar alldeles utmärkt för interimslösning men vi bör ta 
höjd för fortsättningen dvs. kort till alla och en automatiserad inmatning. 
Tidsplanen för HSA - projektet följs och beräknas vara klar den 31 december. Karl kommer under 
hösten besöka delregionernas IT-nätverk. 
 
Interimslösningen (Jonas) 
Jonas presenterar olika leverantörer av kort , VGR, SVEID och Skatteverket. I veckan kom erbjudandet 
från VGR och diskussioner har förts med Fredrik Rasmusson som är VGRs ”Registration Authority”. 
Det kort som VGR nu erbjuder kommer se ut som det de själva använder idag och det är Kundservice 
och Närservice som kommer stå för det praktiska utgivandet. Av de alternativ som presenteras 
rekommenderar tjänstemannagruppen VGR. VGRs kort kommer kosta 650 kr exkl. utbildningar och 
viss teknisk utrustning. Förhandlingar pågår om det slutliga priset för tjänsten.  
Kort om innehållet i tjänsten vad vi vet idag: 
VGR kommer att erbjuda två olika typer av kort. Det finns inga begränsningar när det gäller antalet 
kort. En tidplan för maximalt antal 600 kort per månad (till samtliga ca 6000 kommunala KLARA-
användarna på 10 månader). VGRs erbjudande bygger på alla kommuners KLARA användare och 
förutsätter att tillräckligt antal kommuner nappar på erbjudandet. Priset kan också komma att 
variera beroende på antal användare. VGR föreslår att Jonas Blixt blir ORA för VG-kommunerna.  
 
Jonas föreslår att styrgruppen beslutar att välja VGR:s erbjudande.  
 
De andra alternativen kan komma att förutsätta en upphandling då den nya konkurrenslagstiftningen 
föreskriver att kommunerna inte får konkurrera med privata alternativ. En fortsatt utredning i frågan 
kommer att ske under sommaren.  
Finansiering med 6 kronan: 
I första hand kommer Mölndalspiloten finansieras. Kan 6 kronan finansiera korten till samtliga 
KLARA-användarna i VG? När priset blir klart tas frågan upp igen i SSVIT. 
 
GITS (Peter) 
Peter presenterar de förändringar som gjorts sedan förra SSVIT mötet, lyfter fram de viktigaste 
punkterna. Ragnar Ingibergsson, projektledare på VästKom, kommer under hösten att utreda de 
juridiska aspekterna kring samordningsfunktionen. Fram till dess att funktionen sätts i drift så 
kommer VGR att lösa samordningen och debitera VG för detta.  
Under hösten kommer förslaget att gå på remiss till bl.a. IT-samordnarnas nätverk, förhoppningen är 
att SITIV i december ska kunna besluta i ärendet. 
 
Beslut: 
ALVG skapar en gällande kravspecifikation på ett säkert kort. Om det blir nödvändigt med 
upphandling skall den skötas av Västkom. 
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 5. Finansieringen (Joakim) 
 
Information: 
Diskussion kopplat till punkt 3 fördes. De nationella finansieringsmöjligheterna för den fortsatta 
satsningen gås igenom. Program för god äldreomsorg kommer att pågå till 2012 där 
kommunalförbunden kommer att få ca 8.6 msek per år att dela på. Vid förfrågning till SKL om det 
direkta stödet på 1.7 miljoner för IT-samordnarna för 2011 blev svaret att det ser ljust ut men inget 
kan garanteras fullt ut då det är valår. IT-samordningsfunktionen på respektive kommunalförbund 
kommer att vara kvar under 2011. Utifrån diskussioner om framtida kommunsamverkansbehov efter 
2011 kommer SKL att under hösten göra en utredning om behov och framtida finansierings-
möjligheter.       
 

6. Upplägg av de nya projekten (Joakim) 
 
Information: 
Joakim presenterar de nya uppdragen till ALVG och informerar om arbetsfördelning och innehåll (se 
medskickad presentation)  
 
Uppdrag: 
Principer för samverkan – Kommunerna i VG skall skapa principer att förhålla sig till för framtida  
samarbete. Dessa ska ha ett bredare perspektiv än bara IT-teknik för att stödja vård och omsorg samt 
fokusera mer på verksamheten och samarbetet mellan kommunerna. Peter kommer ha 
huvudansvaret för detta. 
Västfolket – det behöver utredas om vilken användning kommunerna har av denna tjänst och hur 
detta skall bli känt. Karl och Jonas har huvudansvaret för utredningen. 
Kommunikationstorget – det behöver utredas vad kommunerna kan använda nätet till, hur avtal och 
förvaltning bör se ut samt gränssnittet emot GITS. Huvudansvaret för detta kommer Roy ha. 
 
Beslut:  
Utsedda IT-samordnare tillsammans med övriga medlemmar i ALVG får i uppdrag att arbeta vidare 
med föreslagna projekt. 
 

 7. Rapporter (Dan och Joakim) 
 
Information:  
Rapport från SKL – En rad uppdrag har delats ut av SKL till deltagande regioner. Västkom har fått  
uppdraget att utreda de juridiska frågorna rörande kommun- och regiongemensamma funktioner. 
För detta har Västkom fått en miljon kronor och Ragnar Ingibergsson har projektanställts. Detta 
projekt röner stort intresse nationellt och regionalt. VGR kommer att ha en aktiv roll i utredningen. 
 
Därutöver kommer Joakim i sin egenskap av länssamordnare att ingå i en nationell referensgrupp. I 
denna sitter 21 länsrepresentanter plus tre representanter från de tre stora städerna. Dan sitter med 
i styrgruppen för projekten. 
 
SKL vill ha en informationsträff om E-förvaltning med oss den 7 oktober i Göteborg. Förslagna 
deltagare är kommunchefer/direktörer, kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande. 
Diskussion förs om träffens datum och innehåll. Eventuellt bör den ha ett större verksamhets-
perspektiv och senareläggas på grund av valår. 
 
Beslut: 
Dan och Joakim återkommer om tid och innehåll. SSVIT hålls informerad om Västkoms nationella 
projekt. 
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8. Avstämning av nuvarande projekt gentemot handlingsplanen (Joakim) 
 
Information:  
Joakim informerar om statusen på de olika projekten som presenteras i vår gemensamma 
handlingsplan. Projekt såsom införande SVPL-KLARA, Kommunikationstorg, webSesam samt 
färdigställande av Barnhälsodataprojektet är klara. Projekt Säker identifiering och Gemensam 
förvaltningsorganisation är pågående. Under hösten skall en ny version av den gemensamma 
handlingsplanen tas fram och presenteras för SSVIT. 
 
 

9.  Övriga frågor 
 
Frekvensen på SSVIT mötena (Thomas) 
 
Information: 
Diskussion fördes kring att SSVIT träffas ofta med tanke på vad som avrapporteras, kanske två möten 
per halvår vore tillräckligt. Medlemmarna i SSVIT kom fram till att det är mycket beslut, bland annat i 
arbetet med Interimslösningen, som kommer kräva frekventa möten framåt. 
 
Beslut: 
SSVITs mötesfrekvens behålls så länge. Följande träffar gäller för hösten 2010: 13/9 (tillsammans 
med ALVG), 30/9, 26/10 och 1/12. 
 
 
Thomas avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar! 
 
 
Peter Jonsson 
Mötesantecknare 


