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Anteckningar Styrgrupp IT i Väst 20100825 

Tid:  13.00-19.30 
Plats:  GR-huset, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson  GR (Ordf.) 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Bodil Warolin VGR 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Hans Ekman  VGR 
 Thomas Jungbeck Skaraborg  
 Carl-Erik Johnsson VGR 
 Bengt Säterskog VGR 

Joakim Svärdström VästKom (sekr.) 
 
Ej närvarande:  Lennie Johansson Bollebygd 
 Lars-Göran Moberg VGR 
 
  
 

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar 
Nils-Gunnar öppnade mötet, hälsade alla välkomna och gick igenom föregående anteckningar 
som godkändes av gruppen. 
 

2. Strukturerade lägesrapporter - driftsatta system respektive utvecklingsprojekt 
 
Information: 
Till mötet har en sammanfattning om läget för våra gemensamma system, funktioner och 
tjänster ser ut i augusti 2010 tagits fram och presenterades. De områden som besvarats har 
handlat om budget och utfall för 2010, viktiga aktiviteter 2010 samt budget och viktiga 
strategiska frågor för 2011 (sammanställningen finns i bifogad bilaga.)  
Nedan följer korta kommentarer kring varje tjänst:  
 
SVPL/KLARA – Inga uppgifter kom in till sammanställningen 
 
1177 – Projektledaren vill ha med kommunerna i arbete inför nästa år då det kan finns nytta för 
kommunal personal att komma åt information som idag är internt inom VGR.  Kan vara 
informatörer på respektive kommun som medverkar i utvecklingen. Det vore bra att få ett 
underlag för att stämma av i kommunerna om vidden av arbete som skall göras, vilken 
information de skall kunna komma åt och vad kommunerna själva skall publicera. Dessutom 
Underlaget ger en hjälp att kunna prioritera bland andra frågor som dyker upp för kommunerna.    
Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (SSVIT) tar upp frågan på sitt 
möte och återkommer i frågan.  
 
Säkra kort – Regionservice (RS) arbetar med att förfina erbjudandet till kommunerna om att 
distribuera säkra kort till kommunerna i VG. Frågor och avgränsningar som ställs  av RS: Är 
kommunerna intresserade? Erbjudandet kommer att gälla de kommunala användarna av SVPL 
och gäller för år 2011. Erbjudandet baseras på en beräknad volym. Frågan kommer att tas upp av 
SSVIT som väntar på det preciserade erbjudandet. 
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Katalog – Arbetet med att se på möjligheterna att ta in kommunal personal i Katalog i Väst (KIV) 
har precis börjat och har ännu inte så mycket att rapportera om. 
 
Websesam – Ett arbete pågår med att separera olika moduler i systemet då grundläggande 
aspekter inom detsamma inte passar den nuvarande organisationen. Rapporter kring detta 
arbete kommer under hösten. Budget för innevarande och nästkommande år läggs i nästa vecka 
(v 35)   
 
Västfolket som en tjänst, kostnad och organisation – Ett arbete är påbörjat att se vad för 
kostnad det blir för kommuner att ansluta sig. VGR och Göteborg skall sedan vara överrens om 
pris för att sedan komma ut med erbjudandet. Ett arbete har startats upp i 
Arkitekturledningsgruppen i VG (ALVG) med att titta på nyttoeffekter, organisation och hur nå ut 
med erbjudandet i kommunerna. 
 
NPÖ – Pilotprojektet i Örebro har blivit stoppat av Datainspektionen. Förhandlingar har inletts 
för att lösa upp problemet. Det regionala projektet pågår men avvaktar resultatet från nationell 
nivå. VästKom representerar nu kommunerna i VGRs styrgrupp för NPÖ (Nationell Patient 
Översikt)  
 
Arbetet med kommunikationstorget –  En ny bredbandsupphandling där Kommunikationstorget 
ingår pågår just nu. Det behövs en mer aktiv förvaltning av avtalet framöver och diskussioner 
ligger på var ansvaret skall ligga. ALVG arbetar även med att informera kommunerna om denna 
tjänst och vilka möjligheter den kan ge vid gränsöverskridande samarbete. 
 
En önskan finns inom gruppen att få fortlöpande information (kvartalsvis) i samma format från 
de ansvariga för de gemensamma tjänsterna. 
  

3. Presentation om de största avtal löper ut och när större upphandlingar skall ske (Carl-Erik) 
Information: 
Inga större upphandlingar där VG-VGR kan samarbeta är på gång just nu. Sammanställningen om 
de kommande större upphandlingar finns med som bifogad bilaga. 
   

4. Övriga frågor 
 
Offentliga rummet maj 2011 
Annika informerar om att Trollhättan som skall arrangera konferensen har satt igång arbetet med 
att forma den operativa delen av konferensen. SKL har en programgrupp som bestämmer själva 
innehållet för konferensen. Vi i denna grupp bör profilera oss på konferensen och dra nytta av 
konferensen. Frågan återkommer på nästa SITIV-möte. 
 
Västtrafik och säkra kort 
Hans informerar om att en styrgrupp/projektgrupp nu påbörjar sitt arbete för att skapa 
möjligheter att åka tjänsteresor på sitt tjänstekort utan biljett och med automatiserad 
fakturering inom regionen. 
 
”6-kronan” 
Dan informerar att nu har samtliga kommuner gett sitt godkännande till avtalet. Göteborg har 
godkänt finansieringen men har rekommendationer i tillägg i sitt beslut innan fullt godkännande 
av avtalet.  
”Göteborgs Stads rekommenderar att Västkom tydliggör avtalsförslaget, ”Avtal om samarbete 
mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland kring gemensam förvaltning inom IT-
området”, i samband med avtalsskrivandet enligt följande: 
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A. Successionsordning och periodlängd för styrgruppens ordförande 
B. Definition av begreppet förvaltning  
C. Styrgruppens mandat  
D. Kriterier för gemensamma förvaltningsobjekt 
E. Förvaltargruppens uppdrag och dess placering”  

 
Utdrag ur tjänsteutlåtande - Finansiering av kommungemensamma tjänster inom kommunerna i 
Västra Götaland. Utfärdat 2010-04-16 med Diarienummer 0465/10 
 
Beslut: 
SITIV kommer att arbeta med förtydliganden under hösten 
 

5. SVPL - är det en styrgrupp som skall skapas? 
Information: 
En diskussionsfråga som leder till den kommande workshopen.  Hans och Dan har gått ut med en 
förfrågan om representanter till en styrgrupp/referensgrupp till vårdsamverkansområdena. Den 
allmänna uppfattningen innan workshopen är att SITIV skall koordinera samarbetet mellan VGR –
kommunerna, ha överblick över helheten samt vara en tillsynsgrupp för uppföljning. 
 

6. SVPL – LGS vill ändra rutin (Se bifogad dokumentation) 
Information: 
Diskussion fördes om förfrågan om ändrar rutin.  
 
Beslut: 
SITIV beslutade att frågan skall återgå till Jan Carlström. 
 

7. Juridiska förutsättningarna för samarbete (Ragnar I) 
Information: 
Ragnar redogjorde för statusen i SKL-projektet som han leder.  Se mer information i medskickad 
bilaga 

 

8. Gemensam drift och förvaltningsorganisation (Hans) 
Information: 
Hans meddelar att han har anställt Katarina Magnusson året ut för att arbeta med frågor kring 
SVPL-KLARA. Sedan tidigare arbetar Cecilia Jarehammar med SVPL-KLARA och Anders Carlson är  
projektanställd till årets slut för arbete med WebSesam. Kostnader som fördelas med 50 % på 
regionen och 50 % på kommunerna är ej ännu beräknade. ALVG arbetar även med ett underlag 
för kommunernas krav och behov som skall presenteras för SSVIT i september.  

 
 

9. Workshop för tydliggörande av roll och ansvar för SITIV  
Workshopen inleddes med att Roland Andersson, Regionstyrelsens f.d. ordförande, gav sin syn 
på hur samverkan mellan region och kommuner bör ske i en framtid. Han gav också en bild hur 
tankarna var när Regionen i VG bildades. 
 
Rekommendationer från Roland Andersson för fortsatt samverkan i kort form: 

 Upp med denna fråga till högsta ort. Låt politikerna prioritera upp frågan. 

 Låt presidierna resonera i frågan och se till att någon tar på sig ledartröjan 

 Identifiera samarbetsområdena, begränsa dem  och gör en tydlig tidsplan med  
prioritering av det mest akuta 

 Fastna inte i kostnadsfrågan  
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 Ha en tydlighet i organisationen 
 
Workshopen leddes av en processledare och sammanfattning av arbetet finns med som 
medskickad bilaga. Resultatet som kommer att ligga som ett underlag till en framtida gemensam 
handlingsplan.  

 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  


