
1 

 

Minnesanteckningar för möte med Strategiska styrgruppen  

20111215 – och ALVG halva mötet 

Närvarande:   Ej närvarande: 
Nils-Gunnar Ernstson GR (ordf. del av möte)  Magnus Petzäll Göteborgs stad 
Thomas Jungbeck Skaraborg (ordf. del av möte) Johan Fritz Lilla Edets kommun 
Kjell Karlsson Essunga kommun 
Annika Wennerblom Trollhättans stad 
Joakim Svärdström VästKom 
Lennie Johansson Bollebygds kommun 
Lena Brännmar Sjuhärad 
Dan Gustafsson VästKom 
Lasse Lindén Fyrbodal 
Karl Andersson, sekreterare 

 
1. Genomgång av förra mötens anteckningar (Nils-Gunnar) 

Nils-Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tidigare mötesanteckningar 

godkändes. 

 

Kommunalförbundsdirektörernas uppdragsbeskrivning för SSVIT och förankring i 
kommunalförbunden (Nils-Gunnar) 
Den framtagna uppdragsbeskrivningen har varit på remiss i kommunchefsnätverken. 
Skrivelsen och organisationens uppdrag renderade i synpunkter. Historiskt och arbetet som 
utförts har varit till belåtenhet. Det gemensamma utvecklingsarbetet med  eHälsa  har också 
medfört  ett naturligt samarbete med VGR. Den vidgade ambitionen med  eSamhället 
förutsätter däremot ett större eget utvecklingsansvar från hela kommunsektorn, då  VGR inte 
per definition är en samarbetspart inom detta område. Utifrån denna förutsättning finns en 
diskussion inom GR om hur samverkan mellan kommunerna och kommunalförbunden bäst 
skall åstadkommas. Inom GR behöver denna fråga, tid för förankring. Upplevelsen är att 
kommunikation och dialog förutsätts föras länsvis, inte delregionalt, vid kommunikation med 
SKL och myndigheter. 
Dan presenterar ett material kring annat läns samverkan.  
 
Beslut: 
Uppdragsbeskrivningen återremmiteras och hanteras där tveksamheter höjts.  
Dan skickar ut presenterat material till övriga. 

 

2. IT-samordning för Västra Götalands 49 kommuner (Joakim) 

Joakim beskriver det organisationsförslag som lämnats, som varit på remiss i 
kommunchefsnätverken. Förslaget är lagt för att stoppa tapp av personella resurser.  
 
Diskussion förs om ”vad skall styra hur”, handlingsplan innehåller ”vad”. Resurser krävs för 
att utföra denna. 
Organiseringsförslaget har inte hanterats ingående av alla kommunalförbund.  
Där frågan hanterats är bedömningen från kommuncheferna att det är rätt läge att 
centralisera för att tillvarata de resurser som nu finns och att inte riskera att förlora fler 
resurser. Om inte centralisering görs, ges då möjlighet till att alla kommuner kan gå i takt? 
Frågan har även bäring med Västkoms framtida situation. Uppfattningen är att arbetet skall 
drivas framåt, hur det görs, med vilken arbetsgivare ses ovidkommande. Det kortsiktiga 
perspektivet, med visstidsanställda medarbeterare, finansieringen, det är en del av att vi 
tappat medarbetare och deras uppbyggda kompetens. Vilka frågor som VästKom skall 
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hantera? Det kan finnas synpunkter på det. Om vi kan lösa anställningsförhållande. Vad är då 
nackdelen att placera och skapa en stabilitet på VästKom? Det ges signaler om att det 
kommande år kan det bli ett ökat stöd från SKL. 

 
Beslut: 
VästKom  genom Joakim får fullt mandat att arbetsleda de resurser som finns i 
kommunalförbunden. VästKom får mandat att tillsmannas med kommunalförbund inleda 
rekrytering av IT-samordnare i GR och Skaraborg, medans huvudmannaskapet för den 
framtida arbetstagaren klarläggs senare under våren. Så även behovet av en centralt 
Verksamhetssamordnare. 
 

3. Ordförandeskap SSVIT – SITIV för 2012 och framåt (Nils-Gunnar) 
Representation och ordförandefrågona diskuteras. En tydligare representation från Göteborg 
krävs i SSVIT/SITIV. Göteborg kontaktas för diskussion i frågan då Magnus, som sitter på 
delegation, har svårigheter att fullgöra detta uppdrag. 
 
Beslut: 
Thomas Jungbeck väljs enhälligt som ny ordförande i SSVIT och tillika i SITIV.  
Lena Brännmar ersätter Lennie Johanssons plats i SITIV. 
Nils-Gunnar tar kontakten med Göteborg och diskuterar fram en lösning med 
representationen. 
  

4. Rapport om VästKoms framtida organisation (Dan) 
Dan beskriver nuläget i den utredning som görs kring VästKoms organisation. Extra 
styrelsemöte hålls den 14 februari. 
 

5. Tillsättning av kommunal ORA på VästKom (Dan) 
Karl Andersson IT-samordnare på Fyrbodal, tar på sig ORA-rollen för de 49 kommunerna  
under 2012. VästKom köper tjänsten av Fyrbodal. 
 
Beslut: 
VästKom och Fyrbodal kommer överens om hanteringen av de medel som budgeterats för 
uppdraget.  

 
6. Förfrågan om resurs till nationellt projekt eSamhället (Joakim) 

SKL har tillfrågat Västkom kring deltagande i ett eArkivsprojekt.  
Vi vill gärna vara med och utser gärna representanter. SKL förutsätts finansiera resa och 
uppehälle för representanter.  
Om finansiella resurser finns att tillgå utöver 6-kronan, då skulle dessa kunna användas som 
stöd. 
 
Beslut: 
Dan tar kontakt med SKL för att föra diskussion kring finansiering av resurser. 
 

7. Genomgång av eftermiddagens SITIV-agenda (Joakim) 
Punkten utgick på grund av tidsbrist. 
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Del 2. 10:00 – 12:45 ALVG rapporterar till SSVIT 
 

Närvarande:    Ej närvarande 
Johannes Adolfsson Sjuhärad   Eva Hansson GR 
Ove Frid Fyrbodal    Göran Persson GR 
Fredrik Edholm Skaraborg 
Jonas Blixt IT-samordnare GR 
Michael Lekselius IT-samordnare Sjuhärad 

 
Thomas Jungbeck tar över som ordförande för mötet då Nils-Gunnar senare behöver avvika. 
Representanterna för ALVG hälsas välkomna.  

 
8. Handlingsplan verksamhetsutveckling 2012 – 2014 (Joakim) 

Joakim rekapitulerar organisationens tidigare arbete och förslaget till handlingsplan 2012. 
I hanteringen av handlingsplanen har förslag givits från kommunerna, dessa har 
kommunerna prioriterat och senare ALVG värderat utifrån tillgängliga resurser. Resultatet är 
förslagen handlingsplan.  
 
En uppskattad åtgång av resurser beskrivs och diskuteras. Vi behöver ha en tydlig bevakning 
på vissa frågor exempelvis inom det regionala NPÖ-projektet och ”vara med på tåget”. 
Frågan höjs om vi kan motsvara det som önskas i handlingsplanen. En kommunchefsgrupp 
ville inte ta bort något område, utan snarare lägga till. Nettokalkyler som motiverar 
satsningar önskas. Önskan finns att revidera planen under giltighetstiden. 
 
IT-ministern Anna-Karin Hatt har i annan konstellation önskat ”e-samverkan”, med/i Västra 
Götaland. SSVIT föreslogs vara part om sådant uppdrag kommer till VG. 

 
Beslut: 
Handlingsplan för 2012 - 2014 fastställs. Handlingsplanen skall vid behov årligen revideras. 

 
9. Principer för kommunal samverkan i VG (Jonas) 

Jonas beskriver arbetet med ”eSamverkansmodell” i Väst. Arbetet med principerna har väckt 
intresse nationellt. Rekommendation från ALVG är att arbetet med projektet är slutfört och 
att det nu är upp till SSVIT att hantera och förankra principerna vidare. Skrivelsen beskrivs 
som bra men samtidigt något akademisk. En populärversion behöver skapas. 
 
Beslut: 
Styrgruppen ställer sig bakom skrivelsen och tar med sig skrivelsen och en framtagen 
populärverion till förankringsarbetet. En ”kort” powerpoint skall utgöra populärversionen. 
Thomas, Joakim och Jonas uppdras att samordna populärversionen. Populärversionen bör 
utgå ifrån visat material och från rubriken ”Resultat” i presentationen. 
 

10. Budgetförslag 2012 (Joakim) 
Förslag till budget presenteras. Joakim Svärdström och Johan Fritz har arbetat med 
materialet. 
 
Beslut: 
Budgeten fastställs enligt lagt förslag, med tillägg för en trolig utökad finansiering från SKL. 
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11. Förslag på framtida förvaltning av Kommunikationstorget (Michael) 
Michael presenterar nuläget och utvecklingsbehovet kring kommunikationstorget. 
Oklarheter råder i förhållande mellan kommunerna och VGR och leverantör. 
Rekommendation från ALVG är att vår kommunala organisation tar förvaltningsansvaret för 
Kommunikationstorget. I dagsläget är förvaltningsansvaret förlagt till UBit – VGRs organ för 
bredbandsutveckling. VG-Kommunerna deltar i grupperingen.  
Fråga ställs om det är det formellt möjligt att lägga detta ansvar för förvaltningen under 
VästKoms regi. 
 
Beslut:  
Förslaget om att SSVIT/VästKom tar över förvaltningen av Kommunikationstorget förs fram 
på eftermiddagens SITIV möte. Därefter arbetas det vidare med frågan. 
 

12. Lägesrapport HSA SITHS och Västfolket inför 2012 (Jonas och Kalle) 
Interimslösning SITHS 
Statusrapport ges på interimslösning SITHS. Rekommendation ges att samtliga kommuner i 
VG skall få ta del av avsatta medel för interimslösning SITHS. 
 
Beslut:  
Samtliga kommuner ges finansiering för interimslösning SITHS. Vid avslut av projektet 
Interimslösning SITHS skall uppföljning i vad som gick väl och inte presenteras. 
 

13. Västfolket 
Jonas beskriver historik och nuläget av frågan ”Västfolket”. Uddevalla, Färgelanda och Marks 
kommun har anslutits i ett pilotinförande. Övriga kommuner kommer beredas möjlighet från 
och med februari 2012. Erbjudandet är fortfarande gratis i sin befintliga form. Ytterligare 
utveckling bekostas av den part som önskar utvecklingen.  
 
 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
Anteckningarna skrivna av: 
Karl Andersson 
 

 


