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Anteckningar Styrgrupp IT i Väst 20100301 

Tid:  09.30-12.00 
Plats:  GR-huset, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson  GR (Ordf.) 
 Jan Darrell  Herrljunga kommun 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Hans Ekman  VGR 
 Bodil Warolin VGR 
 Lars-Göran Moberg VGR 
 Bengt Säterskog VGR 

Joakim Svärdström VästKom 
 
Ej närvarande:  Thomas Jungbeck Skaraborg  
 Carl-Erik Johnsson VGR 
 
 

1. Inledning av mötet  
  
Information: 
Mötet inleddes av Nils-Gunnar och hälsade de nya medlemmarna välkomna. Styrgrupp IT i Väst 
(SITIV) syfte presenterades, vilket är att ta upp de aktuella och strategiska frågor som rör de 
gemensamma IT-system och framtida utveckling av desamma. Gruppen kommer även att vara den 
styrgrupp som leder den gemensamma förvaltningsorganisation som är under uppstartande. 
  
 

2. Avtalet om gemensam förvaltning 
 
Information: 
Avtalet som gäller från den 1 januari 2010 innefattar de gemensamma IT-system som VG-VGR har 
tillsammans. Avtalet för en gemensam förvaltningsorganisation VG-VGR har sedan förra mötet 
reviderats efter de då uppkomna synpunkterna. Hans har stämt av avtalet med Johan Assarson och 
fått klartecken att börja rekryteringsarbetet. En skrivelse innehållande avtalet och förslag på en 
finansieringsmodell har skickats ut till de 49 kommunernas kommunstyrelser för godkännande. Svar 
skall senast inkomma den 30 april 2010 till VästKom. Diskussioner kring frågor om fakturering, 
utvecklingsfokus och förvaltningsgruppens organisationstillhörighet fördes.  
 
Beslut:  

 Avtalet undertecknas efter den 30 april 2010 av Johan Assarson, Hans Ekman för VGR och 
Dan Gustafsson, Nils-Gunnar Ernstson för kommunerna 

 

3. Plan för rekrytering/annonsering till den gemensamma förvaltningen   
 
Information: 
Joakim presenterade utformningen på rekryteringsannonsen för två funktionskoordinatorer. Det 
bestämdes att tydliggöra vilka orter som är aktuella för tjänsterna.  De kommer att vara Göteborg 
och Skövde.  Rekryteringen av personer som skall ansvara för webSesam och SVPL-KLARA föreslogs 
vara klar den 1:a maj 2010. Diskussioner fördes om arbets- och upphandlingsrättsliga frågor.  
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Beslut: 

 Carl-Erik och Joakim ansvarar för rekryteringsarbetet genom att ta fram kandidater för 
slutliga intervjuer. Dan och Hans kommer med i processen inför det slutliga urvalet   

 Kommuner (genom VästKom) respektive VGR ser till att annonsen sprids ut i respektive 
organisationer 

 

 
4. Statusrapport för ”Erbjudandet till kommunerna”  
 
Information: 
Hans och Joakim redovisade bakgrunden till erbjudandet. (för mer information se anteckningar från 
091215).  Arbetet med att finna en lösning har satts igång genom ett flertal möten mellan 
företrädare för kommun och VGR. Regionservice VGR har fått förfrågan om att utforma en tjänst för 
SITHS-korthantering till förvaltningarna inom VGR. Det är angeläget för kommunerna att få ett 
snabbt besked från Regionservice om man också kan klara att leverera säkra kort till kommunerna. 
Diskussioner fördes kring tidåtkomst, omfattning, differentiering av priset på tjänsten. 
 
Beslut:  

 VGR-företrädarna i SITIV tar ansvaret för att göra en framställan till Regionservice med 
förslag att även kommunerna kommer att få en möjlighet att köpa tjänsten SITHS-kort. VGR 
återkommer med svar inom tre veckor. 

 

5. Systemägargrupp/systemansvar för våra gemensamma system 
 
Information: 
Joakim presenterade frågor som bör klargöras kring innehåll och form för den gemensamma 
förvaltning såsom systemägarskap, övriga roller och ansvar för de gemensamma IT-systemen. (se 
medskickad bilaga). Diskussion kring frågorna fördes med olika former för systemägarskap  
Önskemål kom upp att mer förklara de gemensamma IT-system och vad egentligen systemägarskap 
innebär och hur andra har gjort. 
 
Beslut: 

 Joakim och Carl-Erik får i uppdrag att utreda de presenterade frågorna samt ge förslag på 
åtgärder till nästa möte 

 En dragning om de olika IT-systemen kommer att göras på nästa möte 

 Bengt skickar till Joakim sin uppdragsbeskrivning som systemägare för webSesam 

 
6. Gemensam arkitekturgrupp för VG-VGR? 
 
Information: 
Diskussioner har förts om att ha en underställd arkitekturgrupp till denna Styrgrupp med syfte att 
bereda frågor och att vara ett stöd i det gemensamma arbetet. Styrgruppen konstaterade att det för 
närvarande inte finns behov av ytterligare en grupp. Däremot bör en mindre expertgrupp formas 
som stöd för Joakim och Carl-Erik i deras beredningsarbete till SITIV. Lämpligt antal är två personer 
från kommun respektive VGR. 
 
Beslut: 

 Nomineringen av expertpersonerna från kommun- och VGR-sidan skall vara klar till nästa 
möte. 
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7. Övriga frågor 
 
Hantering av handlingar 
Information: 
Fråga ställdes av Hans om hur proceduren skall se ut för hantering av anteckningar samt om det skall 
skapas en gemensam informationsplats för arbetsrelaterade dokument inom SITIV. VGR har idag 
systemet Antura för detta ändamål. 
 
Beslut: 

 Procedur för hantering av anteckningar är som följer: Sekreteraren skickar ett utkast till 
ordföranden som ger sitt godkännande av anteckningarna. Därefter skickas dessa ut till 
SITIVs gruppmedlemmar. Vid nästföljande möte gås anteckningarna igenom för 
godkännande för publicering. För kommunsidans blir det på VästKoms hemsida 

 Hans ser över möjligheterna att bjuda in kommunrepresentanterna till Antura där ett 
utrymme skapas för att dela dokument. Hans återkommer i frågan 

 
 
Program för god äldreomsorg 
Information: 
Regeringen och SKL håller på att ta fram ett avtal om samordning och satsning kring området god 
äldreomsorg. En del av satsningen i programmet är att göra jämförelser mellan vårdgivare samt 
skapa underlag för evidensbaserad vård med hjälp av IT-stöd. Avtalet skall arbetas med under våren 
och skall vara klart den 1 juni i år. 
 
Det område i programmet som vi vet idag direkt berör SITIV-gruppen är ”IT-satsning kopplat till den 
Nationella IT-strategin för vård och omsorg”. Bilden är något oklar om avgränsning och syfte. Dan 
skall på ett informationsmöte den 16-17 mars i Stockholm kring programmet. 
 
Beslut: 

 Dan och Joakim återkommer med information till styrgruppen efter mötet 16-17/3 
  

 
Datakommunikation och teletjänster – Bredbandsavtal delområde 4 
Information:  
Hans informerar att det avtalsområde som innehåller bland annat Kommunikationstorget löper ut i 
juni nu i år. Arbetet med det nya avtalet har dragit ut på tiden och begäran av förlängning av det 
nuvarande avtalet med Telia med sex månader har begärts. 
 
Mötestider 2010 
 
Kommande mötestider för styrgruppen IT i Väst  
3 maj  13-16  Göteborg (GR) 
26 augusti 13-16  Borås 
25 oktober  09.30-12  Göteborg (GR) 
    
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  


