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Minnesanteckningar från SSVIT/ ALVG möte den 2010-09-13 

Tid:  09.00-11.30 
Plats:  Göteborgs Stad 
Närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz   
 Johannes Adolfsson 
 Fredrik Edholm 
 Jonas Blixt 
 Peter Jonsson 

 Karl Andersson 
 Roy Wedin 
 Ragnar Ingibergsson 
 Lennie Johansson 
 Dan Gustafsson 
 Magnus Petzäll  
 Thomas Jungbeck  
                            Joakim Svärdström  

Ej närvarande:  
 Leif Johansson, Kjell Karlsson och Ove Frid 
 

1. Mötets öppnande   
Nils-Gunnar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens agenda presenteras.  Kort 
presentationsrunda för nya medlemmar. 
 

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

 

3. Presentation EU-projekt strategisk utbildningsinsats för VG (Joakim och Ragnar) 

Information: (se presentation) 
Ansökan till ESF har gått iväg, svar väntas i december. 

Det handlar om att söka pengar för att höja kompetensen i kommunerna vad gäller IT och 

verksamheten. Varje kommun ska utse 3 personer som under 2 år deltar i nio utbildningstillfällen. 

Dessa tre personer ansvarar sedan för att sprida informationen vidare till 20 andra i sin kommun. 

ESF finansierar utbildningstillfällen av dessa samt en projektorganisation. Kommunerna kommer att 

behöva finansiera respektive deltagare med resa och arbetstid samt tillfälle att sprida informationen i 

sina kommuner. 

Svaret från ESF väntas i december därefter, om positivt svar, kommer en 4 månader lång 

mobiliseringstid, i juni 2011 startar projektet. 

Under mobiliseringsfasen kommer de kommuner som vill vara med kunna anmäla sitt intresse, men 

de bör givetvis informeras innan dess. 

Det finns möjlighet att fördela om resurserna mellan kommunerna dvs. små resp. stora kommuner 

kanske vill skicka fler eller färre. 

Projektet är ett bra initiativ, om vi inte lyckas utverka pengar från ESF så kanske SKL skulle vara 

intresserad, kanske som ett nationellt projekt. 
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4. Redogörelser för uppdragen  
 
Information: 

1. SITHS/ HSA (Jonas och Karl), se presentation. 
De senaste veckorna har en rad frågor klargjorts, bl.a. finansieringen (förutom RA), kortet som en del 

av KLARA, ORA på kommunalförbunden och grovgodkänd HPT. De framsteg som görs i piloten 

tillsammans med övriga erfarenheter publiceras på Västkoms hemsida. Vi närmar oss nu en tid av 

uppstart i kommunerna, som ett led i denna uppstart kommer Jonas och Karl att resa runt och 

besöka IT och verksamhetsutvecklingsnätverken. Kommunerna kan i detta nu börja med att se över 

sin organisation och utse ansvariga personer.  

En knäckfråga kan vara finansieringen. Kostnaden för korten kan öka om ett flertal kommuner väljer 

att stå utanför interimslösningen dessutom är inte kostnaden för RA-funktion ännu inräknad i kort 

kostnaden. 

Utöver detta har läkarnas inloggning i e-dos på äldreboenden blivit aktuell. Läkare som besöker 

äldreboenden har behov av att kunna logga in i e-dos (läkemedel), då de har kort så måste 

kommunerna skapa en sådan inloggningsmöjlighet. För att göra detta måste varje dator vara försedd 

med NETid (program), läkarna kan själva ta med sig kortläsare. NETid innebär ingen mer kostnad 

(förutom intern arbetskostnad) för kommunerna utan ingår i SITHS-konceptet. Dock bör 

kommunerna redan nu investera i programvaran. 

6 kronan ska finansiera arbetet kring framtagandet av kortet samt själva kortet till KLARA 

användarna. Nästa år utbetalas 6 kronan igen och då skulle pengarna kunna täcka även andra 

kostnader.  

2. Slutrapport – Anslutning av externa utförare (Roy), se presentation 
Hur ska kommunerna hantera de externa utförare som verka åt och i kommunerna. Det finns nu en 

färdig rapport samt en lathund som kan hjälpa kommunerna i deras kontakter med externa utförare. 

Denna kommer publiceras på Västkoms hemsida och marknadsföras i kommunerna i VG. 

Det finns fler organisationer inom kommunen som skulle ha nytta av denna lathund, exempelvis så 

finns det många externa utförare inom skolan. Regionen sitter inne med en hel del kunskap om hur 

man ska hantera externa utförare med tanke på alla de nya primärvårdsinrättningar som skapats. 

3. Slutrapport – GITS (Peter), se presentation 
Arbetsgruppen presenterar ett förslag på gemensam IT samordningsfunktion, det finns en del 

återstående frågor som behöver ses över innan rapporten kan gå på remiss till kommunalförbundens 

olika nätverk.  

Beslut:  
Angående GITS bör finansieringen delas lika mellan VG/VGR. Någon större tyngd bör inte läggas på 

att poängtera organisationsoberoendet, denna fråga kan hanteras med en väl genomförd 

rekrytering. Dessutom bör inte Samrådsorganet vara systemägare då de ej är en formell del i 

organisationen.  
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Medlemmarna i SSVIT ska till nästa möte 30 september studera och betänka innehållet i rapporten 

för att arbetet ska komma framåt, dessutom ska Joakim ta kontakt med Carl-Erik Johnsson på VGR 

för att utröna hans åsikter om GITS-förslaget. 

 
5. Lägesrapport om uppdragen till Arkitekturledningsgruppen 
 

Information: 

1. Principer för samverkan (Peter) se presentation 
Arbetsgruppen träffas för första gången den 20 september och har uppstartsmöte i Trollhättan. 

Syftet är att ta fram Principer för IT-samverkan, principer som ska öka samverkan mellan och 

integreringen med kommunerna i VG. Arbetsgruppen hämtar sin inspiration i de 16 principer som 

KSL tagit fram. 

Principerna bör till sin natur vara strategiska och bland annat hämta sin inspiration i det 

visionsdokumentet som kommunalförbunden tagit fram tillsammans. 

2. Kommunikationstorget (Roy), se presentation 
Presenterar statusen på arbetet med kommunikationstorget d.v.s. arbetet med att ta fram en 

rapport som visar på vad kommunerna kan använda kommunikationstorget till samt även hur en 

framtida förvaltning av kommunikationstorget bör se ut. 

3. Västfolket (Jonas), se presentation 
Presenterar utredning och rekommendation kring katalogtjänsten Västfolket. Det som 

rekommenderas är att Jonas ansvarar för fortsatt arbete och inleder diskussioner med VGR om 

tjänstens utformning och pris samt utreder Västfolkets förmåga att försörja kommunernas 

applikationer med folkbokföringsuppgifter. 

 
Beslut: 
En första version av principerna ska presenteras under SSVITs möte den 30/9 i Vara. 

En rekommendation hur kommunikationstorget ska säljas in till kommunerna ska presenteras för 

SSVIT den 30/9. 

SSVIT går på Jonas rekommendation ang. Västfolket 
 
6. Distansmötesverktyg (Karl), se presentation 
 
Information: 
Karl har undersökt möjligheterna med att använda distansmötesverktyg s.k. videomötestjänster. 

Sådana tjänster sparar in på resande och effektiviserar arbetstiden, dessutom är det miljövänligt. 

Tester har gjorts med SVPL. Det finns flera gratisalternativ som är lätta att installera exempelvis 

Skype och Msn. Karl önskar fortsätta sin utredning, för att identifiera ytterligare 

användningsområden och verktyg. 

Beslut: 
SSVIT beslutar att Karl ska fullfölja detta uppdrag för hela VG 
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7. Övriga frågor 
 
Information: 

1. Mötestider för 2011 (Nils-Gunnar) 
Till nästa möte i Vara den 30 sept. kommer Joakim och Dan lämna förslag på mötestider för nästa år. 

Dessa förslag ska vara synkade med SITIVs mötestider. 

2. e-samhället (Annika och Magnus) 
I slutet på denna vecka ska Annika och Magnus på möte på SKL för att diskutera e-samhället. Har vi 

något att bidra med? Några förslag är privata vårdgivare, kompetensutvecklingsprojektet samt se 

bredden i arbetet med e-samhället både region och kommun. Ytterligare förslag mejlas till Annika 

eller Magnus.  

 

9.  Nästa möte (Nils-Gunnar) 

Nästa möte för SSVIT sker den 30 sept. i Vara kl. 1330-1700. 
 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet 
 

Mötesantecknare 
Peter 

 
 
 
 


