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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte den 2010-09-30 

Tid:  1400-1630 
Plats:  Vara, Folkhögskola 
Närvarande:   
Thomas Jungbeck, ordf  
Lasse Lindén 
Dan Gustafsson 
Annika Wennerblom  
Johan Fritz 
Peter Jonsson, antecknare 
Joakim Svärdström 
 
Ej närvarande:  
Nils-Gunnar Ernstson  

Magnus Petzäll  

Leif Johansson  

Lennie Johansson  

Kjell Karlsson  

Ärende 1 Mötets öppnande (Thomas) 

Thomas hälsar alla välkomna 

Genomgång av dagordningen, tas utan reservation 

Övriga punkter:  

 Nominering till nationella SKL grupperingar (Joakim) 

 Offentliga rummet (Annika) 

Ärende 2 Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar (Thomas)  

Information/ Diskussion 

Mötesanteckningar från den 26 augusti.  

Kompetensansökan (ESF) status 

Ansökan har lämnats in  svaret på om godkännande kommer den 17 dec.  

Minnesanteckningarna godkänns. 

Beslut: 

En kopia av ESF-ansökan sänds ut till samtliga medlemmar i SSVIT 
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Ärende 3 Den gemensamma samordningsfunktionen (Joakim) 

Information/ Diskussion 

Joakim redovisar de synpunkter som inkommit från Carl-Erik (VGR). Sammantaget upplevde han 

rapporten som bra, dock fanns det vissa saker som behövde förändras eller förtydligas. Bland annat 

bör avsnitten som rör finansiering, kriterier för förvaltning och oberoendet bearbetas ytterligare. 

Carl-Eriks synpunkter diskuteras i SSVIT.  

 Beslut:  

SSVIT beslutar att GITS - arbetsgrupp bearbetar de synpunkter som inkommit från Carl-Erik och de 

som framkommit från dagens diskussion samt föregående mötes påpekanden. När förändringarna är 

gjorda mejlas den nya rapporten ut till SSVIT som då får möjlighet att se och eventuellt godkänna 

rapporten. Om SSVIT godkänner rapporten mejl leddes så kan denna gå på remiss till IT-nätverken i 

delregionerna/ om SSVIT ej godkänner rapporten mejl leddes så ska arbetsgruppen presentera en ny 

version på SSVIT möte den 26 oktober. 

Ärende 4 Lägesrapport om uppdragen till Arkitekturledningsgruppen (Joakim)  

Principer för samverkan – Peter  

Information/ Diskussion 

Peter redovisar det analyserade resultatet från workshopen den 20 september (se PP).  

Beslut:  

SSVIT beslutar att principerna behöver bearbetas ytterligare. En bearbetad version ska presenteras 

för SSVIT den 26 okt. 

Kommunikationstorget – Joakim 

Information/ Diskussion 

Roy bearbetar i detta nu projektet, arbetet förväntas bli klart på utsatt tid. 

Skulle ESF-projektet kunna bli en del att av spridda informationen om kommunikationstorget? 

Interimslösningen SITHS – Joakim 

Information/ Diskussion 

Jonas och Karl har haft uppstartsmöten i ett par kommuner, bland annat Lysekil. 

Det har uppstått frågor från VGRs håll kring avtalet. Det finns två typer av avtal, ansvarsavtalet och 

affärsavtalet. Vilka parter tecknar vilket? 

Det har tillkommit kostnader, det kommer kosta ytterligare 5000 kr. Kommunerna kommer behöva 

ett utfärdarnummer för att bli ackrediterade av DNV (Den Norske Veritas). Likaså vill VGR att vi är 

med och delar på RA-kostnaden. 
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Beslut: 

SSVIT beslutar att Västkom tecknar affärsavtalet i enlighet med 6 kronan-lösningen. Den ytterligare 

kostnaden (ackreditering) täcks av 6 kronan. Gällande RA-kostnaden så får VGR stå för denna. 

 Ansvarsavtalet tecknas mellan kommun och region. 

Ärende 5 Rapport från styrgruppen för eSamhället (Annika) 

Information/ Diskussion 

Annika rapporterar från mötet i Stockholm angående eSamhället. Representerade på mötet var 

stora, medelstora, små kommuner samt landsting/regioner. Det som diskuterades var framtagandet 

av en handlingsplan för eSamhället. 

Ärende 6 Övriga frågor 

Nomineringar till nationella SKL grupperingar - Joakim 

Information/ Diskussion 

Bengt Svenson (e-förvaltning) har efterfrågat deltagande från oss i en nationell e-förvaltnings/ e-

tjänst gruppering. Joakim nominerar Per Augustsson och Karl Andersson till denna grupp.  

Vem ska finansiera? Behöver vi skicka så många? 

 Beslut:  

SSVIT beslutar att frågan bör återgå till Bengt Svenson, vem ska betala och ska vi skicka så många. 

Offentliga rummet  - Annika 

Information/ Diskussion 

Under Offentliga rummet (24-26 maj i Trollhättan) så bör viss tid läggas åt att diskutera e-förvaltning. 

Ett satsning på att engagera politiker och högsta tjänstemän till dagarna med direkt riktade 

seminarier är prioriterat. Thomas Wennersten (IT-chef Trollhättan) arbetar i detta nu med ett förslag 

på hur detta skulle kunna se ut. 

 Beslut:  

SSVIT beslutar att det bör vara ett inslag under dessa dagar och att Thomas och Joakim tar kontakt 

med varandra och samarbetar kring denna fråga. 

Ärende 7 Mötestider 2011 

Beslut:  

Joakim och Nils-Gunnar tar tillsammans fram ett antal förslag på mötestider nästa år, dessa ska 

synkroniseras med SITIV mötena. Angående workshop så bör det första SSVIT mötet 2011 förlängas 

och inkorporera en workshop. 

Antecknare Peter Jonsson 


