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Mötets öppnande 

Nils-Gunnar hälsar alla välkomna, därefter presenteras mötesdeltagarna. Nils-Gunnar 

presenterar kort vad mötet under dagen ska behandla och vad som förväntas av oss.  

 

Ordet lämnas till Joakim. Joakim presenterar mötets agenda. 

 

Inledning: Målet med mötet och statusen på verksamhetsprojekt  

Joakim (målet med dagens möte) 

 

Information 

En kort presentation genomförs där målet med mötet presenteras samt en bild på hur 

uppgifterna fördelas mellan samordnarna visades (se presentation)  

 

Diskussion 

SKL är imponerade av vårt arbete och vårt sätt att strukturera uppgifterna. Grupperingen 

som vi ser idag framför oss kommer av de pengar som fördelats över kommunalförbunden. 

En ansökan om nya pengar ska göras inför nästa år, Håkan Sörman på SKL är vidtalad om 

detta. Vår organisation har fått påpekande om att den är komplex.  
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Det är viktigt att lyfta fram att vi tillsammans arbetar med verksamhetsutveckling och inte 

enbart IT-utveckling. Fokus på grundläggande IT-infrastruktur vilket är det första steget i 

utvecklingen och dess medförande komplexitet kan göra detta otydligt. Det är 

verksamhetsutvecklingen och nyttan det medförs som är poängen med vårt arbete och det 

måste upp på kommunledningsnivå och ut i verksamheterna. 

Det är även viktigt att förstå att kommunalförbunden hanterar frågorna inte att varje 

kommun ska utveckla på egen hand.  

När modellen för vår organisation initierades användes SKLs VIT modell som inspiration, 

och med tiden har fokuset allt mer glidit mot V (verksamhet). Vi bör inte vara rädda för 

tekniken, vi måste prata teknik även om verksamheten är det viktiga. 

 

Peter (status på verksamhetsprojekt) 

 

Information  

En kort presentation av statusen på pågående verksamhetsprojekt tillsammans med VGR 

genomförs (se presentation).  

 

 

Tema 1 Presentation av ansvarsområdena 

 

Säker identifiering 

Jonas 

 

Information  

Jonas presenterar ansvarsområdet Säker identifiering (se presentation) 

 

Diskussion 

Finns det någon tvingande tidpunkt? Från 1/7 08 gäller Patientdatalagen (PDL) som kräver 

en sk tvåfaktorsautentisering (även kallat säker inloggning)för digital kommunikation av 

patientinformation över huvudmannagränser. Till detta kan nämnas att SVPLs applikation 

KLARA då bär med sig ett tvång om säker identifiering, VGR har dispens på KLARA så länge 

det är ett projekt men så fort det över i förvaltning ska det finnas någon form av säker 

inloggning. Varje kommun bör redan nu vara förberedd på att ansöka om dispens och ha en 

plan klar för hur lösa säker identifiering. Nu är det endast landstingen som har dispens. 

Så småningom kommer den Nationella patientöversikten (NPÖ) och även där är kravet ett 

säkert inloggningskoncept. 

 

Om det finns intresse för en genomgång av PDL så kan vi ha detta vid nästa Strategiska 

styrgruppsmöte. 
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Det är redan en realitet med kravet på säker inloggning inom kommunerna och det är inte 

bara vård och omsorg som berörs. Den här frågan var uppe sist när vi hade möte på och 

pratade om erbjudandet, vi får inte slarva med säkerheten. Vi måste klara ut vad vi har för 

dispens i kommunerna. Nämns detta på SKL mötena (ref. arkitektur)? Nja, principerna för 

detta nämns. 

De kommuner som valt någon säkerhetslösning har valt SITHS.  

 

Gemensam kommunkatalog 

Karl 

 

Information 

Karl presenterar ansvarsområdet gemensam kommunkatalog (se presentation) 

 

Diskussion  

Skatteverket har en katalog kallad Navet som vi kan utnyttja för säkring av personuppgifter 

men den kan vi inte använda som en behörighetskatalog då den inte innehåller attribut för 

att ge någon behörighet. För att hålla ner kostnader skapades Västfolket som Regionen och 

Göteborgs stads gemensamma nod för personuppgifter i Västra Götaland dock kan ej heller 

där behörighetsskapandet lösas. Kommunkatalogen är tänkt till verksamheten, det som står 

i Västfolket och Skatteverket gäller bara personuppgifter i allmänhet.  

Frågan aktualiserades i samband med införandet av KLARA men det kommer finnas behov 

av en katalog till andra applikationer även i fortsättningen. Vi siktar mot en gemensam 

kommunkatalog då små kommuner kommer att få svårt att realisera detta själva.  

 

 

Tema 2 Redovisning av uppdragen 

 

E-delegationens betänkande (remiss)  

Karl, Johannes, Ove och Joakim 

 

Information 

Presenterar innehållet i betänkandet och hur långt vårt arbete i vårt remissvar har kommit  

på den rapport som e-Delegationen sänt ut på remiss (presentation). Västkom genom VG-

kommunerna, fick inte det formella uppdraget som remissinstans. Från Västra Götaland är 

Göteborg stad, Länsstyrelsen och VGR utsedda att svara. VG-kommunerna kommer att 

svara ändå. 
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Diskussion 

Det är ett brett angreppssätt från Staten att skapa en effektivare e-förvaltning. Den 16 feb 

kommer de olika remissinstanserna att lämna sitt svar. Vad måste vi tänka på när det gäller 

rapporten är att få med hela kommunernas verksamhet.  

Bengt Svenson SKL som varit med och utarbetat rapporten inbjöds för ett möte med delar 

av Arkitekturledningsgruppen. Han gladdes åt det arbete vi påbörjat och vi kommer att ha 

vidare samarbete i frågan. 

Joakim, Johannes, Ove och Karl arbetar med  remissvaret. Göteborgs stad och VG-

kommunerna borde samarbeta med remissvaret för att ge större tyngd. Kontakter med 

Göteborg och VästKom kommer att tas. 

 

Scenariopresentation (tre olika alternativ) 

Jonas, Göran och Joakim 

 

Information 

Presentation av tre scenarior i en matris som visar de alternativ som vi har utifrån 1.  

avvakta 2. interrimslösning (SITHS för vård och omsorg) och 3. strategival SITHS (se 

presentation). 

 

Det efterfrågades en rad till i matrisen som visar på kostnaden. Det är dock svårt att beräkna 

kostnaden, då vi inte vet ex hur mycket hjälp vi kan få VGR och kostnaden. (kostnad per 

kort, kortläsare samt förvaltning). 

 

Diskussion 

Det enda nuvarande verksamhetsprojekt som har krav som lyder under  PDL är 

SVPL/KLARA och det är det som driver på. Det finns just nu en dispens så länge som 

KLARA är ett projekt med därefter förändras kraven. Ett storsakligt införande av SITHS i 

VG- kommunerna är mycket komplext, kommer detta då inte även innebära en stor 

kostnad? Det finns skillnad för identifiering beroende på informationens innehåll, vilket 

innebär att alla kommunens tjänstemän inte behöver säker inloggning. IT-dir Hans Ekman 

VGR framkom att Regionen är villig att hjälpa oss, men de kräver snabba beslut då de håller 

på att montera ner sitt kortutgivarprojekt. Vi kan inte ge något löfte nu det måste förankras i 

kommunerna först. Vi vill ha ett kostnadsförslag från VGR till den 15 dec för 

styrgruppsmötet VG/VGR.  

 

Hur har andra gjort? 

 Karlstads kommun har en vårdenhet där det använt sig av ett kort som kan ansluta 

sig till SITHS, de facto mittenspåret. De siktar på strategival SITHS. Värmland har 

varit kopplade mot Sjunet länge och ser detta som en bekväm lösning.  



  

SI DAN 5 AV 5  

 Statliga myndigheter kommer troligen inte att använda SITHS då de kommer att 

utveckla en egen metod och teknik för detta. 

 e-Delegationen pekar på är en federativ löning (flera lösningar tillsammans), de 

tänker sig inte SITHS som en universell löning.   

 SKL (Kommunala aktionsprogrammet) vill mot interrimslösningen och därmed 

vinna tid för en långsiktig strategi för hela kommunala verksamheten.  

 Hur ser vi i gruppen? Finns det en önskan att gå mot interrim?  

 Ser ingen skillnad på interrim och strategival SITHS, förutom tempot. Vi kan börja 

med interrim för vård och omsorg och sedan gå mot strategival SITHS.  

 Man måste komma ihåg att SITHS är framtagen ur ett vårdperspektiv kanske det 

finns andra effektivare lösningar för övrig verksamhet.  

 Vi måste sprida kunskapen i kommunerna och i ledningarna.  

 Vad är specifikt vård och omsorg med kortet, alla tjänstemän har ju behov av 

inpassering och SSO?  

 Kan vi inte ha SITHS för alla?  

 Kortet måste anpassas efter varje enskild förvaltning. 

 Varje myndighet väljer den version av kort som är effektiv för sin verksamhet, det är 

det som är tanken med SITHS??? 

 Kostnaden måste belysas! Kan vi använda oss av SKL för att få en klar bild? 

 

Tema 3 Gemensam förvaltning VGR 

Dan 

 

Information 

Dan presenterar förslaget om gemensam förvaltningsorganisation tillsammans med VGR 

och förslag på avtal. 

 

Diskussion 

Johan Assarson (Regiondirektör) och Dan tar fram ett förslag på avtal.  

Finns det några synpunkter på avtalet? 

Utvecklingsfrågor bör inte ligga i förvaltning utan hos styrgruppen, den gemensamma 

styrgruppen kommer bestämma vad de olika enheterna gör. 

 

Vissa frågor är ju rätt olika både IT och verksamhet, kommer förvaltningen ha den 

kompetens som krävs för att klara detta? Stora krav på dem som amställs. Får vi ta i 

samband med rekryteringen.  

 

Bör inte punkta upp vilka system som skall finnas i ett avtal. Kan skriva att för närvarande 

arbetar vi med dessa frågor. Kan inte exemplen strykas? Alltså ingen uppräkning alls, vänta 

tills diskussion med VGR. Kan vi inte ha en bilaga som uppdateras? Detta är en 
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överenskommelse vi måste vara överens vad som menas med gemensam förvaltning och 

dess avgränsning. Avtalet borde visa på hur vi ska samverka, sedan kan det fyllas med 

innehåll. 

 

Viktigt att det finns ett kommunperspektiv i förvaltningen. Vilka frågor som vi ska hantera 

gemensamt måste diskuteras tillsammans med VGR, allt kan inte specificeras i ett avtal.  

 

Förvaltningen fysiska placering kan man säga mycket om, VGR har erbjudit någon kommun 

att ta det men ingen har varit villig att ta det ansvaret. 

 

Definiera begreppen tydligt. Vad som är förvaltning, det är viktigt att man skiljer på drift och 

förvaltning, skilj på styrgrupp, drift, förvaltning och support. 

Vi kan inte ha hur mycket folk som helst att förvalta, har försökt räkna på så låga kostnader 

som möjligt. 

 

Punkt 8 andra stycket; styrgruppen fastställer budgeten, hur ska detta gå till?  

Det är vår egen budget, hur förankras betalningsprocessen? 

 

Dan redogör för turerna kring hur förvaltningen skulle kunna finansieras 

Synpunkter: 

 

Gå ut och tala om för kommunerna hur mycket pengar ni behöver av dem istället för att 

beskatta.  

Det måste väl vara enklare att betala endast en gång per år.  

Det är bättre att få en faktura som man kan arkivera. 

Öka avgiften till VästKom till exempel 4 kr per invånare . VästKom finansierar därefter den 

gemensamma förvaltningen.  

 

Tillbaka till avtalet, vi är överens om att detta är ett samverkansavtal som fylls med innehåll 

allt eftersom styrelsen beslutar? Vi har väntat på en gemensam förvaltningsorganisation 

länge.  

 

 

Nästa möte för denna gruppering 

 

Nästa möte beslutas till den 29 mars kl 0900-1200 på Gårdavägen i Göteborg 

 

Antecknare 

Peter Jonsson IT-samordnare Skaraborg 


