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Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 
kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde 

Närvarande: 

 Thomas Jungbeck Skaraborgs kommunalförbund (Ordförande) 

                          Dan Gustafsson VästKom 

 Joakim Svärdström Sjuhärads kommunalförbund 

                          Lars Lindén  Fyrbodals kommunalförbund 

 Lennie Johansson Bollebygds kommun 

                          Annika Wennerblom Trollhättans stad 

 Kjell Karlsson  Essunga kommun 

                          Johan Fritz  Lilla Edets kommun  

                          Linn Wallér  GR (Ersättare N-G Ernstson) 

 Michael Lekselius Sjuhärad kommunalförbund (Sekreterare)  

Ej närvarande:  

 Nils-Gunnar Ernstson GR 

 Magnus Petzäll Göteborg stad  

1. Genomgång av föregående mötes anteckningar  

Föregående mötes anteckningar godkändes utan korrigeringar. 

2. Presentation Linn Wallér, samt övriga mötesdeltagare 

Linn Wallér, nyrekryterad IT-samordnare GR, presenterade sig och fick en kort presentation 

av övriga mötesdeltagare. 

 

3. Strategi eHälsa 2013-2018, utskick SKL  

Gällande förutsättningar är det oklart hur finansiering skall ske. Handlingsplanen är eg. riktad 

till landstingen men även kommunerna är berörda, finansieringen för kommunerna är inte 

tydlig. Dan informerade också att Socialdepartementet kommer att ta fram en strategi och 

SKL kommer att delta i framtagandet. Finansiering från Socialdepartementet, finns till 2014 

inom äldreområdet.  

 

Annika påtalar att det är många olika saker som sker på många fronter där det är svårt att se 

sammanhanget. Historiskt har landstinget gått först och kommunerna har kommit därefter. 

Lennart Jonasson har informerat om att kommuner som vill ha finansiering framåt med 

eSamhällesarbete skall avropa projektfinansiering. Annika framhåller att finansiering efter 

2014 är oklar och de påstötningar som gjorts mot regering, departement har inte 

hörsammats ännu. Dan har haft möte i referensgrupp för eHälsa, där har det tagits upp att 

Cesam skall ha helhetsgrepp om eSamhälle inom vilket eHälsa är ett delområde. Finansiering 

kommer från äldrepaketet, de övriga områdena inom Cesam kommer troligen att få sin 

finansiering från olika håll.  

 

Inom kommunerna sker en verksamhetsutveckling inom olika områden och att det finns flera 

nationella handlingsplaner som knyts in arbetet är helt normalt. Det som är frågan är var 
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olika frågor bör hanteras. Förslag från Annika är att några representanter sätter sig och tar 

fram de berörda områdena där kommunerna förväntas delta och att göra inspel. Detta för 

att förtydliga för kommunerna vad som förväntas och för att kunna föra diskussioner om hur 

de förväntade områdena skall angripas och finansieras. Det är viktigt att förtydliga att under 

2013 är det inte förväntat att kommunerna skall finansiera planen. Kjell påtalar att det är 

väldigt olika förutsättningar i de olika kommunerna bl.a. baserat på invånarantal. 

Bearbetning bör ske av representanter från SSVIT, ALVG för att få en bild av de områden som 

berörs, därefter bör kontakt tas med VGR.  

 

Beslut: Uppdrag ges till Johan, Dan, Annika samt representanter från ALVG för att ta fram 

översikt över eSamhälle och de områden som berör kommunerna, samt på vilket sätt det 

påverkar kommunerna. Dan är sammankallande. Styrgruppen ger till uppdrag till ALVG att 

utse 2-3 personer som kan delta ex. (Pär Levander) översikten presenteras på nästa SSVIT. 

 

Gällande rekommendation att anta strategin, tillskriver SSVIT var och en av medlems-

kommunerna att avvakta med att anta strategin tills förutsättningar och konsekvenser är 

klargjorda. SSVIT tillskriver VGR att se över hur strategin hanteras via SITIV.  

 

Michael, kontrollerar distributionssystemet via vilket utskick om strategin har skett eftersom 

flera kommuner uppgett att de inte har fått utskick.  

 

4. Rekrytering länssamordnare, IT-strateg Skaraborg, IT-strateg Fyrbodal 

Skaraborg rekryterar IT-samordnare på tillsvidareanställning och rekrytering pågår. Fyrbodals 

rekryteringsarbete pågår, förhoppning är att vara klara i mitten av oktober. Gällande 

länssamordnare har Karl Fors, tidigare IT-samordnare i Fyrbodal anställts.  

 

5. GITS, rekrytering funktionsledare, förvaltare, rekapitulation föregående SITIV och förslag 

som presenterades från VGR  

Dan redogjorde för förutsättningar inför eftermiddagens diskussioner med VGR i SITIV.  

SSVIT anser att tidigare krav fortsatt skall gälla, Funktionsledare och förvaltare skall 

rekryteras till GITS utöver förvaltare för WebSESAM.  

 

Beslut: Till VGR i SITIV initieras frågeställning hur regionen ser på det vidare samarbetet och 

hur gemensamma frågor skall hanteras framöver, om samsyn kan uppnås gällande GITS eller 

om annan lösning får utarbetas.  

 

6. Rapporter  
HSA, SITHS, Rapport Interimslösning  
Fråga ställs från Johan ang. hur länge det skall kallas interimslösning? 
 
SVPL upphandling  
Upphandlingsarbetet pågår, kravspecifikation arbetas fram för närvarande.  
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Kommunikationstorget  
Arbetet med överlåtelseavtal pågår. För närvarande är det hantering av IP-adresser och en 
diskussion med VGR avseende lösning som måste lösas för att kunna arbeta vidare med 
avtalet. Problemet för närvarande är att, trots flera förfrågningar om rätt person att föra 
diskussion med, har inte namn lämnats från VGR.  
 
Förvaltningsgrupp har haft sitt första möte och arbetet med att bygga upp förvaltning av 
Kommunikationstorget fortsätter. 
 
Beslut: Fråga tas med till SITIV avseende representant från VGR att tala med gällande IP- 
adresser.   
 
Västfolket  
Allt är förberett för att kunna gå ut med ett erbjudande till VGK, förutom fråga avseende 
kostnad för tjänsten efter 2012. Det ses inte som möjligt att kunna gå ut till VGK innan denna 
fråga är löst.  
 
Beslut: Fråga avseende kostnad för tjänst efter 2012 tas med till SITIV. 
 
IPv6 
Frågeunderlag avseende intresse av gemensam inventering i VGK har tagits fram och skall 
färdigställas i ALVG innan det går ut till VGK. 
 

7. Distansmöten i VG, Vårdplanering i Fyrbodal  
Projektet som genomförts har fallit väl ut och den samlade kunskapen som tagits fram i 
projektet presenteras på en webbsida på VästKoms hemsida. Därmed kan övriga kommuner 
som är intresserade dra nytta av det arbete som genomförts. Därutöver har en växelfunktion 
för videokonferens köpts in och en bokningssida har tagits fram som också finns under den 
webbplats som omnämnts. Växelfunktionen kan användas av kommuner som saknar sådan 
funktion i dagsläget och den behövs om fler än två parter skall delta i en videokonferens. 
Tanken med inköpet är att dels förkorta starttider för kommuner att komma igång samt en 
möjlighet att kunna prova en växellösning, de tekniska förutsättningarna samt se vilka behov 
respektive kommun har.   
 

8. eSamhällesarbete Fyrbodal  
Lasse presenterade en bruttolista, med områden som Fyrbodal vill utveckla vidare i 
samverkansarbetet. Ex gemensam IT-drift, processbaserad verksamhetsutveckling och 
eHälsa. Arbetet sker i linje med den strategi som tagits fram för regionala samverkan men 
områden fördjupas där man ser vinster i att göra gemensamma lösningar. 
Kommunsamverkan sker redan med närkommuner men intresse finns att utveckla de mer 
delregional i ett första steg. Lars distribuerar bruttolistan till övriga.  
 
GR har också samverkan i ett bolag som skapas SOLTAK, ett bolag som sköter gemensam IT-
drift. Göliska är också ett kommunalförbund som sköter gemensam IT-drift.  
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9. Digital agenda, arbetet regionalt i Västra Götaland  
Dan informerade om förutsättningarna för det regionala arbetet med Digital agenda. 27 
september sker en första uppstart.  
 
Thomas har lagt in fråga angående gemensamt arbete i VG till Västgruppen för att i den 
grupperingen kunna diskutera samordning.  

 
10. Representation Regionalt nätverk, Center för eSamhälle 

 se bifogad fil ”Inbjudan och agenda regionalt nätverk 15 okt.pdf” 
 
Joakim har talat med Åsa Z och VGK kan ha flera representanter,  
 
Beslut: Karl representerar VGK, men delregionerna kan själva utse representanter.  
 

11. SITHS - Göteborg stads plan framåt  
Jonas Blixt, Göteborgs stads stadskansli, presenterar den utredning som pågår gällande 
SITHS-kort. Göteborgs stad avser att förse ca 15000 anställda inom vård och omsorg med 
SITHS-kort, för närvarande är ca 2000 kort utdelade. Göteborgs stad avser inte, för 
närvarande, att teckna ett eget avtal med Inera AB gällande SITHS-kort och utgivning. Istället 
vill man under befintligt avtal med VGR finna en organisatorisk lösning som gör det möjligt 
för Göteborgs stad att ge ut SITSH-kort, samt att använda delar av sin egen 
serviceorganisation för att öka tillgängligheten avseende kortutgivning. De behov som 
verksamheten i Göteborgs stad har uttalat är bland annat kortare ledtid från beställning till 
utfärdande av kort samt närmare till kortutgivningsfunktion än dagens lösning. 
 
Även om kostnaden blir ungefär densamma för Intraservice som för nuvarande lösning finns 
vinst i att göra egen lösning under samverkans flagg i och med att lösning kommer närmare 
verksamheten och det blir lättare att utfärda och att få tillgång till kort.  
 
Fråga som väcks är om Göteborgs stad gör egen lösning hur det ev. påverkar kostnad för 
övriga kommuner. 
 

12. Genomgång av SITIV-agenda 
Punkter som tas med till SITIV: 

 SSVIT tillskriver VGR att se över hur strategin eHälsa hanteras via SITIV. 

 Klargörande hur VGR ser på fortsatt samverkan mellan VGK och VGR.  

 Representation från VGK i SITIV tas upp i november, ordförandeskap i SSVIT.  

 Fråga angående Kommunikationstorgets IP-adresser och motpart i VGR att föra 
diskussion med. 

 Fråga avseende kostnad för Västfolket efter 2012. 
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13. Övriga frågor 

Beslut långsiktighet i finansiering gällande delregionala tjänster inom IT-samarbetet.  

 

Beslut: Uppdrag till Karl och Dan att hålla samman budget för 6-kronan. Så länge behovet 

finns och om inte annan finansiering tillgänglig skall 6-kronan finansiera länssamordnare 

samt IT-samordnare i delregionerna, totalt 5 tjänster.  

Vid anteckningarna 

Michael 


