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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 

Tid:  9.00-12.00 
Plats:  Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås  
Närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson  (ordf) 
 Leif Johansson (fram till 09:45)  
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz     
 Lennie Johansson 

 Dan Gustafsson 
 Annika Larsson 
 Magnus Petzäll  
 Thomas Jungbeck  
                            Joakim Svärdström 
 Roy Wedin(sekr) 

 
 
  

1. Mötets öppnande   
Nils-Gunnar öppnar mötet och hälsar alla välkomna, särskilt Lennie Johansson kommunchef i 
Bollebygds kommun som ersätter Jan Darell, representant för Sjuhäradskommunerna. Dagens 
agenda presenteras.  
 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar och summering av vårens arbete i gruppen (Nils-
Gunnar) 
Inga förslag om justeringar på föregående mötesanteckningar. Anteckningarna godkändes. 
 
Nils-Gunnar summerar utvecklingen sedan satsningen inom detta område startade för ca två år 
sedan och upplever att det har hänt en hel del positivt, många samband har klarnat kring IT och 
samverkan, både inom kommun- och regionområdet. Det finns många fördelar med konceptet och 
organisationen kring samverkan. IT-samordnarna bidrar till gemensamma synsätt och kan medverka 
vid vägledning. Det återstår dock en del för att nå dit vi vill. Olikheter i kommuner och kommunal-
förbund påverkar utveckling och takt. Dessutom måste även hänsyn tas till ett nationellt perspektiv 
och utvecklingen av e-samhället. Sist men inte minst är det viktigt att verksamheten kommer med i 
samverkansarbetet i VG.   

 

3. Redogörelse för mötet med SITIV 
Information: 
Mötet hade två delar; sedvanligt innehåll samt workshop under ledning av     . 
Följande punkter avhandlades: 
 
1177 
Önskemål från projektet är att kommunerna skall involveras mer i utvecklingen av 1177 dvs. 
sjukvårdsrådgivning på telefon och hemsida. Idag ser servicen olika ut inom regioner och landsting 
och målet är att den skall bli likvärdig över hela landet. 
 
Säkra kort 
VGR erbjuder kommunerna en tjänst att tillhandahålla SITHS-kort, hela prisbilden är ännu inte klar 
men beräknas vara klar inom den närmaste tiden. 
 
Katalog 
Ett KIV-projekt har precis startat, målet är att på sikt involvera kommunerna i en långsiktig lösning. 
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WebSesam 
Arbete pågår med uppgradering av Sesam, ett affärssystem för hantering av hjälpmedel som används 
av regionen, kommuner och leverantörer. WebSesam är en webbapplikation som ger tillgång till en 
delmängd av Sesam. Budget för projektet bestäms nästa vecka. 
 
Västfolket 
Befintligt befolkningsregister skall paketeras och prissättas. Ett projekt lett av ALVG skall kartlägga 
kommunernas nuläge, behov och nytta inom området. 
 
NPÖ 
Införande av NPÖ är planerat att ske under 2011 i hela VG. Det är viktigt att kommunerna förbereds 
för detta. Pga. brister i integritetsrutiner har NPÖ-användningen i Örebro län stoppats av 
Datainspektionen. VästKom har bjudits in att representera kommunerna i styrgruppen för NPÖ.  
 
Gemensam IT-förvaltarfunktion 
Hans Ekman har skapat en interimsorganisation för förvaltning av de nuvarande gemensamma 
resurserna (Klara, WebSesam, Kommunikationstorget). Tre personer är projektanställda till årets slut. 
Hans kommer att debitera VästKom för kostnaderna. De juridiska aspekterna och vilken form den 
gemensamma IT-förvaltningen bör ha skall då vara klargjorda. Utredningen av detta är en del av SKL-
projekt som  Ragnars Ingibergsson arbetar med.  
 
Finansiering av gemensamma tjänster och resurser 
Dan rapporterar att alla kommuner i VG nu har godkänt förslaget om ”6 kronan”. Det är viktigt att 
det blir tydligt vad dessa pengar kommer att användas till för kommunerna. En del kommer gå till att 
finansiera de gemensamma tjänsterna i den gemensamma IT-förvaltarfunktionen. 
 
Information om workshopen för SITIV 
Syftet var att SITIV skulle bli klara över sin roll, identitet, mm. Övningen var mycket givande och det 
föreslogs att motsvarande även skulle göras i denna grupp (SSVIT). 
 
Beslut: Workshop skall göras även i denna grupp SSVIT, datum bestäms senare, dagar som fungerar 
är torsdagar och eventuellt fredagar.  
 

4. Presentation om pågående arbetet med att söka EU-bidrag (ESF) till strategisk utbildningsinsats 

för VG (Joakim) 

Information: 
Göteborg behöver göra en satsning på kompetenshöjning i samband med sammanslagning av 
stadsdelarna och såg en möjlighet att söka pengar ur en EU-fond för detta. Joakim hade liknade 
tankar för kommunkollektivet och idén om en gemensam satsning föddes. Under sommaren har 
förberedelser gjorts för en ansökan till EU:s socialfond. Syftet med projektet är att öka den interna 
kompetensen vid strategisk planering och realisering  samt minska beroendet av extern kompetens 
så fort något mer komplext behöver genomföras i verksamheterna. Enligt förslaget skall totalt 150 
personer, både från verksamhet och IT, få möjlighet till utbildning. Förutsättningarna är att inga 
motprestationer i fråga om pengar, däremot måste kommunerna stå för personalens kostnader och 
tid som krävs. Total budget i dagsläget är 15 miljoner kr. Ansökan skall var inlämnad den 7 
september. 
För mer info se bifogad presentation. 
 
Reflektioner efter presentationen var att det är nödvändigt att få fram personer som kan hantera 
kommande förändringar i samband med e-samhällets utveckling men att små kommuner kan få svårt 
att finna lämpliga personer för att deltaga. Om ansökan godkänns  för projektet så kommer ändå att 
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kosta tid och pengar för kommunerna. Omfattningen på projektet är stort och borde eventuellt 
sänka antalet som skall utbildas, för att det inte skall bli för omfattande störningar i kommunerna. 
 
Beslut:  
Styrgruppen ger sitt godkännande att fortsätta arbetet med att söka pengar men känner sig inte 
villiga att prioritera denna ansökan framför andra som kan vara aktuella i VG.  

 
5. Presentation status i den nya bredbandsupphandlingen (Tore Jonsson) 
Information 
Den aktuella upphandlingen riktar sig till teleoperatörer i Sverige och sköts av VGR med minimal 
representation från kommunkollektivet. Strax före att upphandlingsunderlaget skulle skickas ut för ca 
ett år sedan upptäcktes ett fel som skulle kunna kullkasta hela upphandlingen, lösningen blev att 
man skrev om en del av kraven till en option. 
 
Telia kommer att lägga ner ca 1000 små olönsamma telestationer, mängder av sårbara luftledningar  
skall tas bort och vissa abonnenterna kommer att få fasta mobila lösningar istället. 
 
Tore informerar vidare om att det finns mycket fördelaktiga bidrag till fiberföreningar som gräver ner 
fiber på egen hand. Tore kommer inom kort att informera om detta vid 4 tillfällen runtom i VG. 
Tore återkommer med en samlad bild av alla tänkbara sätt att söka och finansiera fiberutbyggnad. 
Mer information finns i bifogade presentation. 
 
Diskussion fördes om förvaltningen av Kommunikationstorget som ingår i upphandlingen. Dilemmat 
gäller var ansvaret för avtalet skall ligga. Idag har VGR ett stort inflytande och ett förhållandevis litet 
nyttjande för kommunerna är det tvärt om. Tore föreslår att ansvaret flyttas till SSVIT. Åsikter fanns 
att Kommunikationstorget bör hanteras på samma sätt som Klara, WebSesam, och KIV dvs. genom 
den gemensamma styrgruppen SITIV. 
 
Beslut: Mötet föreslår att frågan behandlas under kommande workshop i SSVIT. 
 

6. Kort lägesrapport om uppdragen till Arkitekturledningen (Joakim) 

Information om Interimslösningen: 
Interimslösningen utvecklas enligt plan, den har blivit tydligare i sin skepnad och projektet vill att 
styrgruppen fattar beslut om följande punkter: 
 

1. Att tillhandahållande av säker inloggningslösning till användarna i KLARA utgör en del i 
projektet SVPL/KLARA. 

2. VGR väljs som leverantör av kortlösning. En förutsättning är att priset /kort landar på totalt 
högst 650 kr. 

3. Västkom får uppdrag att ta fram ett förslag för finansieringen av VGRs erbjudande. 
4. IT-samordnarna får tid att fungera som ORA i organisationen kring SITHS under 

interrimstiden (2011). 
 
Nu inväntas det preciserade förslaget från Regionservice om den tänkta tjänsten.   
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att IT-samordnarna kan stötta de roller (KRA, LRA) som behövs 
lokalt i samband med införande av SITHS. Det måste erbjudas ett definitivt pris på hela VGRs 
åtagande. Externa utförare som eventuellt skall använda SVPL/KLARA måste kunna få tillgång till 
kortlösningen. Det måste i så fall hanteras genom avtal mellan kommun och utförare. 
Beslut: 
Mötet bifaller punkterna enlig ovan. 
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Information om övriga pågående uppdrag 

 Rapport angående anslutning av externa utförare för att nå de gemensamma systemen 
kommer att vara klar som planerat under september. 

 

 Arbetet med Gemensam organisation för IT-samverkan (GITS) pågår enligt plan. 
 
Dessa arbeten kommer att avrapporteras under det gemensamma mötet  
 
Nya uppdrag i ALVG  
Arbetet med de nya uppdrag som beslutades på förra styrgruppsmötet har påbörjats i ALVG 
 
Uppdragen gäller:  

 Principer för kommunsamverkan i VG, skall förbättra framtida möjligheter till samverkan 
inom området verksamhetsutveckling med hjälp av IT mellan de 49 kommunerna i VG . 

 Kommunikationstorget, användning och förvaltning av avtal 

 Västfolket, nytta och propaganda  
 
Arbetet kommer att pågå under hösten och beräknas kunna slutrapporteras till SITIV  senast i 
december 2010. 
 
7. Rapporter (Dan och Joakim)  
Rapport från Almedalen bl a. paneldebatt 
Information: 
Dan rapporterade om den paneldebatt som han medverkade i under Almedalsveckan under 
sommaren. Dan representerade Sveriges kommuner i panelen där även Socialdepartementet och 
landsting var representerade. Det fanns många åhörare till debatten från många kommuner,  
landsting och regioner. Det var en positiv respons från många kommuner efteråt. Det arbete och den 
organisation som vi nått fram till i VG rönte stort intresse och månadsbrevet från juni är nu känt i 
vida kretsar ute i landet. 
 
SKL-dag i VG 
Den planerade informationsträffen med SKL för chefer och politiker i kommunerna, tidigare planerad 
till 7/10, föreslås flyttas till slutet av januari 2011, en torsdag eller fredag. 
 

9.  Övriga frågor 
 
Flytt av lokalitet för möte SSVIT-ALVG  
På grund av en avtackning av en VGR-representant i Göteborg den 13/9, och att flera av 
representanterna kommer att vara deltaga, så flyttas mötet till Göteborg med nya mötestiden 9:00-
12:00. Magnus tar på sig ansvaret att ordna lokal, exakt var meddelas i utskick av mötesagendan. 
 
Vitalismässan 2011 
Eva Martinsson, ansvarig för Vitalis vill se fler kommunrepresentanter på Vitalismässan och har 
planerat att bjuda in kommunchefer och socialchefer utan avgift. Innehållet i mässan skall rikta sig 
mer tydligt mot kommunen än tidigare år. SSVIT vill inte gå ut med en rekommendation eller 
liknande att gå på mässan. 
 
Ny styrgrupp för Kommuner och Landsting på SKL (Annika) 
SKL:s nationella styrgrupp för e-samhället  är en nybildad gruppering. Annika Wennerholm är 
representant för VG i styrgruppen. De tre stora städerna skall också medlemmar i gruppen och för 
Göteborg är Magnus Petzäll utsedd att representera. Områden och frågor som gruppen skall arbeta 
med är: vad ska göras gemensamt, hur samordna offentlig sektor, vad är SKL:s roll, hur kan E-
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delegationens arbete blir mer drivet och förankrat utifrån kommuners, landstings och regioners 
behov. Första mötet med gruppen hölls den 22 juni 
 
Medlemsinformation 
Annika Larsson slutar idag i SSVIT för att tillträda som Regionsdirektör på regionförbundet i 
Jönköpings län from 1 oktober. SSVIT tackar för hennes insatser i gruppen och önskar stort lycka till i 
framtiden. Skaraborg kommer att utse en ersättare snarast. 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
 
Roy Wedin 
Mötesantecknare 


