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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens (SSVIT) möte 20110118 

Plats: GR, Göteborg Tid: 09.30-11.00 (därefter workshop)  

  

Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson GR (ordf.) 
Lasse Lindén Fyrbodal  
Johan Fritz Lilla Edets kommun (fram till lunch) 
Magnus Petzäll Göteborg Stad   
Thomas Jungbeck Skaraborg  
Kjell Karlsson Essunga kommun 
Annika Wennerblom Trollhättans stad 
Joakim Svärdström VästKom 

  
Ej närvarande:  

Leif Johansson Sjuhärad  
Lennie Johansson Bollebygds kommun 
Dan Gustafsson VästKom  

 

1. Mötets öppnande 
Nils-Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagens agenda presenterades och 
fastställdes.  

 
2. Genomgång av förra mötets anteckningar (Nils-Gunnar) 
Anteckningarna godkändes från senaste SSVIT-mötet godkändes. Joakim gick igenom SITIVs senaste 
mötesanteckningar.  

 

3. Reviderad budget för det totala åtagandet för gemensamma IT-system (Joakim) 
 
Information: 
Diskussion fördes kring budgeten för 2011. En post som diskuterades var SVPLs nya budget. Det 
finns två förslag en med en utökad utvecklingsbudget på 2 msek som SVPL styrgrupp förfogar över 
samt en utan någon utvecklingsbudget. Frågor som restes var: Vem får nyttan av investeringarna 
tagna ur budgeten?  Hur hämta hem investeringskostnaden? 
 

Beslut: 
Innan ett godkännande om en utvecklingsbudget  vill SSVIT ha specificerat hur budgeten skall 
användas. Vilka kriterier skall gälla för val av utveckling, vilka beräkningsgrunder skall användas för 
prioritering etc. 
 
Generellt om budgeten: 
Budgeten behöver att förtydligas ytterligare. Pedagogisera genom att bearbeta posterna som visar 
övriga IT-kostnader som idag finansieras direkt av kommuner och kommunalförbund. Ex Vad är 
kommunalförbundens kostnader idag för sina IT-samordnare. Eventuellt överskott på 6-kronan skall 
läggas i en pott för nästa steg. (återbetalas inte till kommunerna). 
  

Beslut: 
Budgeten skall utvecklas ytterligare.  Skickas ut till gruppen efter omarbetning. 
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4. Form för kommunal politisk förankring - SITIV och SSVIT 
 
Information: 
Vid politisk förankring och stadfästande av uppdrag krävs en klarlagd kommunal process. Arbetet att 
ta fram denna  kommer innebära både internkommunala frågor (SSVIT) och mellan kommuner och 
region (SITIV). 
 
Beslut: 
Kommunalförbundsdirektörerna tillsammans med VästKoms direktör tar tillsammans fram en plan 
hur den politiska förankringen skall utföras.  Återrapportering kommer att ske på nästa möte den 17 
februari och rapport till SITIV kommer ske på nästkommande möte 24 mars. 
 
5. Satsning på kompetensutveckling: ESF-ansökan 
Information: 
Ansökan som skickades till Europeiska socialfonden av VästKom och Göteborgs stad fick tyvärr 
avslag i hård konkurrens med andra projekt. Syftet med ansökan var att bedriva ett 
kompetensutvecklingsprojekt i de 49 kommunerna för att öka kunskapen och säkra kompetensen 
för kommunpersonal inom strategisk planering och realisering i verksamhetsutveckling med hjälp av 
IT. Arbetet fortsätter att söka finansieringslösningar, då gruppen är övertygade om att detta är ett 
mycket viktigt steg för att nå framgång med verksamhetsutveckling med stöd av IT.  

 

6. Rapporter 
Den gemensamma IT-samordningsfunktionen (Joakim) 
 
Information: 
Diskussion skedde kring det faktum att det redan är fem personer som kommer att betalas via 6-
kronan för sköta de gemensamma systemen. Det finns fler system som kommer att bli 
gemensamma såsom Västfolket, SITIHS och i en framtid NPÖ. Enligt GITS-rapporten som 
kommunerna ställt sig bakom behövs det en funktionsledare för den gemensamma funktionen.  

 
Beslut: 
Det måste arbetas fram en prioritering av vilka personer som skall vara med och finansieras av 6-
kronan  i GITS. 

 
Ersättare i Arkitekturledningsgruppen 

Information: 
Som ett led i att öka inflytandet och engagemanget från kommunerna bör det tillsättas ersättare till 
kommunrepresentanterna i  Arkitekturledningsgruppen (ALVG). Vid förhinder av ordinarie skall 
dessa träda in i på möten.   

 

Förslag: 

ALVG vill få förslaget om ersättare godkänt av SSVIT, för att sedan arbeta vidare med att utser 

ersättare inom gruppen 

 

Beslut: 

SSVIT bejakar förslaget från ALVG. 
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7. Övriga frågor 
 
Flytta mötestiden den 21 april (infaller vid skärtorsdagen)?  

 

Beslut: 
Tiden får gälla tills vidare. 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet 

 

Mötesantecknare 

Joakim Svärdström 


