
 Mötesanteckningar 2013-03-25 

 

www.vastkom.se  1 

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT  
2013-04-24 – 25 
Tid: klockan 12.00 -12.00  
Plats: Hjortvikens konterens, Hindås    

Närvarande:  

Joakim Svärdström (Ordförande)  
Lars Lindén      
Kjell Karlsson   
Johan Fritz          
Peter Lönn  
Dan Gustafsson  
Karl Fors 
Michael Lekselius 
Christina Wisser 
Maria Nilsson 

Ej närvarande: 

Thomas Jungbeck 
Annika Wennerblom 
Nils-Gunnar Ernstson 

  

Inledning 
Joakim Svärdström hälsar alla välkomna till mötet. Målet med dagarna är att tidigt på året 
fånga upp och fördjupa årets arbete. En kort presentation av deltagarna görs och Christina 
Wisser hälsas extra välkommen då hon är ny på mötet. 
 

1. Nationella kommunövergripande initiativ (information). 
Karl beskriver hur nationella och lokala initiativ hänger samman, när det gäller satsningen på 
eSamhället. Gemensamma mål, styrande dokument, överenskommelser, de olika 
verksamhetsområdena , infrastruktur mm.  

• Samma eller liknande politiska styrning regionalt och delregionalt  
• eHälsa är en stor del, men ses som ett spår inom eSamhället 
• Digital agenda arbetar mot samma mål som eSamhället 
• 2009 togs visionsdokument med länets kommuner 
• 2012 önskades handlingsplan för kommunerna med inriktning på eSamhälle 
• 2013 önskas tempoökning och mer stöd 
 

Diskussion 
• Vikten av samordning kring nät och stadsnätets utveckling och betydelse 
• VästKoms hemsida är tänkt att visualisera hur ”allt hänger samman” 
• Diskussion förs kring CeHis organisationen och vilken möjlighet som finns för 

kommuner att delta i dess styrgrupper. Det är här som till exempel SITHS utvecklas 
genom Inera. Diskussionen handlar även om kostnader för kommunerna (4 
kr/medborgare) för de tjänster som har utvecklats. Det är viktigt för kommunerna 
att kunna vara med och påverka kostnader och prismodeller 
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2. Reviderad handlingsplan 2012 – 2014. (Beslutspunkt) 
Michael Lekselius redogör för revideringen av handlingsplanen 2012 – 2014, utifrån beslut på 
SSVIT i 20121220. Ytterligare påverkan finns via statliga stimulansmedel för eHälsa 2013 som 
aviserades i anslutning till beslutet. 2 områden har önskats tillkomma och ytterligare 
områden kräver ökade personella resurser. Resultat av revideringsarbetet har arbetats fram i 
dialog med kommunerna. På nätverksmöten och via enkät. Resultatet pekar på en 
ambitionshöjning. 
 
Diskussion 
Vem har ansvar för respektive uppgift/område i handlingsplanen? En synpunkt från ALVG 
redogjordes angående i första hand vad som är regionala frågor och vad som är lokalt.  
Kunskapen om eTjänster måste lyftas. Mognaden varierar, hur kan vi samverka, vilka 
eTjänster finns idag, finansieringsformer, behov osv.  
Göteborgs strategi plattformar och outsourcing beskrivs. Det är viktigt att vara flexibel och 
vara öppen för olika plattformar utifrån behoven över tid. Ingången måste vara processen 
och inte systemen. Det finns mer likheter än olikheter. Flexibilitet är nödvändigt även mellan 
mindre och större kommuner. 
 
Michael presenterar ett upplägg för resursfördelningen kopplat till handlingsplanen. 
Vad som kan genomföras med befintliga resurser. Resursuppskattning föredrogs från 2011 
och framåt. Vad som tar kraft/resurser 2013, vad händer 2014? Ytterligare en 
samordnare/utredningsresurs behövs på respektive förbund för att uppnå intentionen i 
handlingsplanen. Vid resursförstärkning måste det klart redovisas vad kommunerna får för 
dessa uppdrag. Resursförstärkningen bör vara en tvåårsperiod. Formerna för upplägg ses 
över, anställning eller tjänsteköp. Vi ska inte bygga upp en ny IT-organisation. Det är viktigt 
att vara tydlig med vad som ingår i uppdraget. 
En tydlighet i vad som genomförs totalt efterfrågas. För att bli tydliga måste även 
informationen målgruppsanpassas, Det lite för många ”förkortningar”. 
Hur ser engagemanget ut i olika grupper från kommunerna och hur ser rollerna ut? Detta 
behöver förtydligas. Karl redovisar budget och återkopplar till föregående möten.  
 
Gemensamma applikationer och funktioner som både region och kommuner har gemensamt 
ingår i GITS. Här finns hjälpmedelsfunktionen, KLARA/SVPL, SITHS mm. Vad är det som ska 
motivera att vi ska utveckla GITS? Många aktiviteter och funktioner är gemensamma och 
måste hanteras på sikt exempelbi NPÖ, PASCAL? 
  
Beslut 
SSVIT beslutar att: 

• Ställa sig positiva till reviderad Handlingsplan 2012-2014 
• kommunalförbunden hanterar förankringsprocessen vidare och att 

rekryteringsprocessen utifrån detta startas upp. Varje kommunalförbund avgör själv 
form för rekrytering/anställning. Finansiering avsätts för 2 år.   

• VästKom tar fram underlag som grund för förankring i kommunalförbunden.  
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3. eHälsa (Beslutspunkt) 

Maria Nilsson beskriver bakgrund till uppdraget eHälsa 2013 och hur förankringsarbetet 
genomförts fram till nuläget, följt av en redogörelse för de 5 insatsområdena. Kort dragning 
ges av projektidéer kopplat till respektive insatsområde. 

 
Organisation, tidplan och projektupplägg.  

• VästKoms styrelse har tagit beslut om budget för eHälsa 2013. 
• SSVIT har rollen att besluta om hur medlen fördelas.  
• Värdkommuner har ansvar för projektgenomförande och budget för projektet. 
• SSVIT tar beslut om projekten i juni 2013. 
• I organisationen ska gruppen ”Socite” (företrädare från ”verksamhet och IT”) ingå 
• Behov finns av projektkordinator och kommunikatör för att kunna hålla samman och 

att sprida ut nyttan till alla kommuner. 
 

Två organisationsförslag.  
• Förslag 1 innebär att förbunden tar ansvar för ett område.  
• Förslag 2 innebär rekrytering av ytterligare person, per insatsområde. 

 
Diskussion 
Vad kan pengarna användas till? Att köpa utrustning till digitala trygghetslarm? Detta är 
fortfarande något oklart. Det är dock viktigt att målen uppnås och återrapporters. En 
rekryteringsprocess kan ta tid. För att få ta del av medlen måste kommunerna teckna avtal 
med VästKom.  
 
Alla kommuner bör ha påbörjat genomförande av de 5 initiativen. Det är viktigt att det klart 
framgår till kommunerna vad de förbinder sig till. VästKom bör ta fram ett underlag, en 
avsiktsförklaring som samtliga kommuner ställer sig bakom. Därigenom fås ett beslut i 49 
kommuner där de ställer sig bakom underlaget. I genomförandeplanen framgår vilka mål 
som finns för respektive insatsområden. 
 
En tydlig redovisning av vad som förväntas genomföras fram till 2015 efterfrågas. 
Kommunikatörstjänsten är viktig att få tillstånd omgående. Att utöka med två heltider för 
eHälsa 2013 är för mycket. 
 
Beslut 
SSVIT beslutar att: 

• VästKoms styrelse skall ha meddelandepunkt för eHälsa på framtida möten. 
• kommunalförbunden tar ansvar för ett insatsområde inom eHälsa. 

kommunalförbundet ansvarar också för att tillsätta styrgrupp för insatsområdet.  
• godkänna rekrytering av rollerna projektkoordinator och kommunikatör. Dock ej två 

heltidstjänster 
• fördelningsprincip tas fram som SSVIT kan ha som underlag vid framtida fördelning. 
• uppdra till VästKom att inkomma med förslag till avtalsförfarande. 

 
Efter dessa punkter övergick mötet i mer formell form. 
 

4. Godkännande av agendan 
Utskickad agenda godkändes. Tidigare anteckningar godkändes och lades till handlingarna. 
Inga övriga punkter lades till. 
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5. Nationella kostnader för nationella vårdtjänster  

Karl Fors gör en kort bakgrundspresentation och beskriver införandekostnader och 
förvaltningskostnader samt vilka funktioner/program som ingår. Prismodell beskrivs vara 
från 2009. Resultatet innebär en kostnad om 4 kronor per invånare från och med 2014. 
Kommunförbunden i Stockholm och Skåne ser tillsammans med VästKom över en gemensam 
skrivelse för att lyfta brister och oklarheter kring kostnader och prismodell. 
 
Diskussion  
Nyttan och kostanden för kommunerna måste redovisas. En gemensam skrivelse är positiv. 
VästKom bevakar frågan. Klargör och presentera frågan åter juni. Kommande SSVIT-möte är 
11 juni. Nationellt programstyrgruppsmöte är 12 juni. 

 
Beslut 
SSVIT beslutar att: 

• VästKoms kansli skyndsamt tar fram ett tjänsteunderlag beskrivandes nytillkomna 
nationella kostnader. 

 
6. SVPL/ITMV 

Christina Wisser deltog ej på denna föredragningspunkt. 
Karl beskriver bakgrund, nuläge och förutsättningar. Frågan hanteras under 
eftermiddagens möte med SITIV. 

 
7. Nationella representanter 

SKL har efterfrågat representanter från Västra Götaland som kan delta i referensgrupper 
för bland annat nationell upphandling samt även inom eHälsas 5 insatsområden.   

 
Beslut 
SSVIT beslutar att: 
• Karl får i uppdrag att fastställa representationen. Varje kommun står för sina egna 

kostnader när det gäller deltagande. Representanten sitter på SSVITmandat. 
 

8. Rapportpunkter 
Västfolket 
Siv informerar om nuläget och utredning kring utvecklingsbehov. En uppstartsdiskussion 
kring eventuella behov av utveckling kommer att ske innan sommaren. 
 
IPv6 
Michael redogör för nuläget. Bakgrund och genomförande. Uppdraget förväntas att avslutas 
innan sommaren. 
 
Utveckling SITHS 
Christina redogör för nuläget. Bakgrund och genomförande. Lösningsförslaget är att andra 
aktörer utöver VGRs tjänsteIDservice skall kunna vara kortutgivare för SITHS-kort. Nu startas 
ett arbete med nästa steg, kostnader, organisation, funktioner osv. Ett möte planeras den 7 
maj för att verkställa beslutet från den 20 december. 

 
9. Genomgång av SITIV-agenda.  

Eftermiddagens agenda gicks igenom. 
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Joakim tackar för mötet och avslutar.  

 
 

Anteckningar för av 
 
Siv Torstensson 
Fyrbodals kommunalförbund 
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