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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20120426 

Tid:  9.30-12.30 
Plats:  Sjuhärads kommunalförbund, Borås 
 
Närvarande:   

Lena Brännmar Sjuhärad kommunalförbund (ordförande) 
Lars Lindén  Fyrbodals kommunalförbund  
Nils-Gunnar Ernstson Göteborgsregionens kommunalförbund 
Annika Wennerblom Trollhättans stad 
Lennie Johansson Bollebygds Kommun 
Dan Gustafsson VästKom 
Joakim Svärdström VästKom 
Karl Andersson Fyrbodals kommunalförbund (sekreterare) 
 

Ej närvarande: 
Thomas Jungbeck Skaraborgs kommunalförbund 
Magnus Petzäll Göteborg Stad 
Johan Fritz  Lilla Edets kommun 
Kjell Karlsson  Essunga kommun 

 
1. Genomgång av förra mötets anteckningar (Lena) 

Föregående mötesanteckningar godkännes och läggs till handlingarna. 
 

2. Avstämning om kommunerna har antagit strategin för eSamhället (Karl) 

En enkät har skickats ut till kommunerna angående om de har antagit strategin för e-samhället. 46 av 
49 kommunerna svarade på enkäten. Resultat i korthet: 
20 kommuner har antagit strategin politiskt (2 kommuner kommer inte att göra det). 16 arbetar med 
frågan för närvarande, åtta kommuner har ej ännu aktualiserat frågan. Målen i strategin hanteras 
övervägande genom att ta fram en ny handlingsplan i kommunen. Stora förväntningar finns på att 
aktiviteter och ansvar tas via den regionala kommunsamverkan där arbete med att ta fram konkreta 
förslag och rekommendationer förordas. Ytterligare mellanorganisatioriska visionära dokument ses ej 
som en framgångsfaktor. Genom att strategin antagits, har även godkännande getts till strategins 
insatsområden kring ledning och styrning. Insatsområdet utgår från samverkan på nationell och 
regional nivå. 
 
Den framtagna handlingsplanen för kommunal samordning i VGK för 2012 -2014 är en början till 
konkretisering av eSamhället. 
 

3. Remiss eHälsa – ALVGs utlåtande (Karl och Dan)  

ALVG har på uppdrag av SSVIT utarbetat ett remissvar på SKLs ”Förslag avseende Landstings, 
regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet”. Missivet som hänvisar till ”underlag för 
handlingsplan” skickades ut 9 mars. Remissvaret skall vara SKL tillhanda 12 maj. 
 
Diskussioner fördes kring om skrivelsen skulle göras gemensamt med VG-regionen som dock valde 
att svara själva.  
Remissvaret innehåller kritik mot att det kommunala perspektivet saknas, skrivelsen utgår från 
landstingsfinansierad hälsovård och sjukvård. Kritik förs även fram kring att finansiering och 
ekonomisk modell beskrivits bristfälligt. 
Remissvaret understryker det positiva i att SKL genom skrivelsen tar höjd för ett kommun- och 
landstingsgemensamt måldokument samt att handlingsplanen avses vara 5-årig, mm. 
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Diskussion förs kring att påpekanden i remissen är på ett något negativt uttryckssätt som istället 
skulle kunna skrivas i en mer konstruktivt och positiv anda med tillhörande förslag. De roller på 
kommunalförbundet och i kommunerna som företräder verksamheterna skulle deltagit i 
framtagandet av remissvaret men snäv tidsram och i viss mån brist på samordning hindrade detta.  
 
Beslut:  
Remissvaret korrigeras utifrån SSVITs lämnade åsikter. Remissvaret lämnas vidare till Dan för 

hantering i Västkoms styrelse. 

 

4. Rekrytering av IT-samordnare och ny Länssamordnare (Thomas, Nils-Gunnar och Dan) 

Status på rekrytering av IT-samordnare 
Skaraborg har beslutat att rekrytera IT-samordnare.  
För 2012 ges VästKom 2,2 miljoner av SKL som sedan fördelas ut till kommunalförbundet. Inom 
program för en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänst (ekonomiska medel 
hanteras via VästKom), där IT-medlen härrörts från under 2012, finns ytterligare medel avsatta för e-
Hälsa och IT. Vidare finansiering av medel för IT-resurser, från år 2013, förväntas komma genom SKL.  
Till de statliga medlen finns ytterligare ekonomiska medel till förvaltning via ”6-kronan”, där 
förvaltningsuppdrag såsom ansvarsrollen ORA hanteras.    
 
De ekonomiska medlen för samordnare/strateger, ger förutsättningar för deltidsanställning. För att 
motsvara förväntningarna på den regionala samverkan behövs långsiktig anställningsform, dvs 
tillsvidare anställning och heltid. Kommunalförbunden utrycker eget behov av resurs tillsammans 
med det regionala behovet. 
En rättvis tilldelning av de utdelade medlen, med VästKom som garant diskuteras. 
 

Rekrytering Länssamordnare  

Thomas i egenskap av ordförande utses att ansvara för rekryteringen av ny Länssamordnare. Den 
inför mötet utskickade förslaget rekryteringsannons godkänns efter små justeringar. 20 maj sätts tills 
sista ansökningsdag. 
 

Beslut:  

Finansiering av IT-samordnarna skall i första hand ske via statliga medel som lämnas för området till 
kommunalförbunden via VästKom, ex e-hälsomedel samt medel till Stärkta strukturer för 
kunskapsutveckling. Om medel utöver dessa behöver tillskjutas ex från 6-kronan, skall detta beslutas 
av SSVIT.  

 

5. Rapporter  
SITHS, Pascal, åtkomst via varandras nät och Västfolket (Joakim o Kalle) 
Västfolket 

Pilotprojekt genomförs i Mark, Uddevalla och Färgelanda. I GR används redan Västfolket av Göteborg 
och Mölndal. Tjänsten var utlovad som gratis. Numera är kostnadsbilden oklar. Arbetet har gått i stå i 
väntan på klargöranden från VGR.  
 

Beslut:  

Thomas och Joakim uppdras att tillsammans med Dan möta VGR-Its chef för att klargöra uppstådda 
problem och få till lösning. 
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Åtkomst till varandras nät 

VGR hade ett stort behov av åtkomst av Göteborgs Stads nät. Denna kortsiktiga fråga är nu löst. För 
att gemensamt arbeta vidare med frågan, ur ett långsiktigt perspektiv, skall beslut på SITIV tas. 
Arbetet har gått i stå i väntan på detta. 
 

SITHS 

Interimslösningen hanteras fortsatt i kommunerna. Däremot höjs frågetecken kring 
reservkortsrutiner. För att få ge ut ett traditionellt SITHS-kort krävs att arbetsgivaren och 
medarbetaren har ett anställningsförhållande på minst 6 månader. För de semestervikarier som 
enbart arbetar under exempelvis sommarmånaderna nås inte 6 månadersgränsen. Därmed kan inte i 
dagsläget kort ges ut till dessa anställda. Förutsättningar för hur ett så kallat ”reservkort” behöver 
lämnas av VGRs leverantör TjänsteIDservice.  
 

Beslut:  

Thomas och Joakim uppdras att tillsammans med Dan möta VGRs IT-direktör för att klargöra 
uppstådda problem och få till lösning. 
 

Pascal 

I lämnade avstämningar från INERA så är inte Västra Götalands kommunkollektiv 100% färdiga för 
Pascal. Trots återkommande påstötningar från IT- och socialhandläggare. 
 

Beslut:  

Ytterligare påminnelser ges till berörda. I de fall som problem kvarstår tas detta med 
kommunchefsgrupperingarna. 
 
SKL-projekt - Direkt informationsåtkomst för hemtjänst (Lena) 
Information kring projektet skjuts till kommande möte 

 
SKL-projekt - NPÖ för kommuner (Joakim)   
Norrbotten, Jämtland, Norrköping och Västra Götaland kommuner i samverkan med universitet och 
högskolor i respektive län att för kommunkollektivet arbeta fram en konsekvens- och 
nyttobeskrivning av att gå med i NPÖ. VästKom har blivit tillfrågade av SKL att delta i projektet. En 
projektledare för Västra Götalands kommuner planeras att rekryteras på heltid under 3-4 månader 
under 2012. Projektledarens roll blir även att informera kommunerna kring NPÖ. Arbetet mellan de 
fyra länen kommer att samordnas  av nationell projektledare.  
  

6. Genomgång av SITIV-agendan (Joakim) 
På grund av för få VGR-deltagare som kunde närvara ställdes eftermiddagens möte med SITIV-

gruppen in. 

 

7. Rekrytering av gemensam funktionsledare med VGR (Dan) 
Styrgruppen har erbjudits möjligheten av VGR till rekrytering av gemensam förvaltningsledare. 
Erbjudandet utgick från: 1 – förslag på person genom intern rekrytering inom VGR, 2 – Om personen 
inte godkändes så skall öppen rekrytering ske. 
 

Beslut:  

Styrgruppen beslutar att öppen rekrytering är det enda valbara alternativet 

   

8. Framtida förvaltning av Kommunikationstorg (Tore och Joakim) 
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Joakim och Tore Jonsson som företräder Regionens utvecklingssekretariat föredrar frågan.  
Genom en utökad användning av kommunikationstorget har problemställningnen kring teknikfrågan 
IP-adresstilldelning framkommit, där ytterligare oönskad handläggning och ansökningsförfarande 
tillkommit. Tanken var att nätet skulle vara operatörsoberoende. En för kommunerna gemensam 
förvaltning av avtalet ger bättre kontroll för kommunerna att utveckla, tjänsten.  
Regionens utvecklingssekretariat har haft kommunikationstorgsfrågan sedan 2005-2006. Regionens 
upphandlingsenhet fick i uppdrag att sköta upphandlingen. Förvaltningen av avtalet togs omhand av 
den grupp som bistått med materialet till upphandlingen, gruppen UBit.  
 
UBit ser inte Kommunikationstorget som sin fråga utan ser detta som en kommunangelägenhet. De 
senaste åren har ett fåtal timmar lagts på detta uppdrag. Exempelvis en till två gånger per år kommer 
en ny prisbilaga eller ett nytt förslag upp för diskussion, från leverantören. 
 
Parter som sagt ja till överflyttning av avtalet till Västkom är: VGRs regionutvecklingssekretariat, 
VGRs Inköp och leverantören Telia. Förvaltningen är tidsmässigt liten, uppskattningsvis 15- 20 timmar 
per år. Under fem till sex år har två frågor skickats till kommunerna. Redan idag görs upphandlingar, 
exempelvis hjälpmedelsavtalet. I dessa fall uppdrar VästKom en kommuns upphandlingsavdelning att 
genomföra arbetet. 
 
På kommunsidan saknar vi i dagsläget en ”formell” förvaltningsorganisation men i och med avtal 
kring ansvarsrollen ORA, i SITHS-konceptet finns förvaltningsfrågor och avtal (SVPL-KLARA, 
Hjälpmedel etc.) redan på VästKom. Frågan lyftes om den tänkta med regionen gemensamma 
förvaltningsorganisationen kunde förvalta avtalet. Eftersom avtalet med Kommunikationstorget 
ses som en kommunal angelägenhet känns det inte helt naturligt att lägga det i en funktion för 
gemensamma lösningar 
 
Skall kommunerna i VG ha en gemensam förvaltarorganisation? Västkoms styrelse behöver tillfrågas 
kring om VästKoms skall anta förvaltningsuppdrag exempelvis genom avtal med ett 
kommunalförbund.  
 

Beslut:  

Dan tar fram ett förslag till VästKoms styrelse där VästKom föreslås ta ansvar för förvaltning av 

kommungemensamma avtal och angelägenheter.  

 

9. Övriga frågor 
Signatärskap 
Regionutvecklingskansliet kommer via Tore Jonsson skicka ut en inbjudan för diskussion kring fortsatt 
hantering av den regionala digitala agendan. Tillsvidare är Tore Jonsson ansvarig för frågan. 
www.vgregion.se/digitalagenda 
 
Bredband 
De ekonomiska medel som avsatts för bredbandsutbyggnad genom fiberföreningar räckte till cirka 55 
bredbandsföreningar. Till dessa står 40 föreningar i kö till att få bildas. Till dessa pågår aktiviteter i 
cirka 40 ytterligare föreningar. Det föreslås en positiv skrivelse där frågans genomslagskraft beskrivs, 
för näringsdepartementet och vidare till finansdepartementet. Frågan bör tas vidare till BHU. Tore tar 
frågan vidare.   
 
Anteckningarna skrivna av: 
Karl Andersson 

http://www.vgregion.se/digitalagenda

