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Anteckningar Styrgrupp IT i Väst 20101025 

Tid:  9.00-12.00 
Plats:  GR-huset, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson  GR (Ordf.) 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Hans Ekman  VGR 
 Lars-Göran Moberg VGR  
 Carl-Erik Johnsson VGR 
 Joakim Svärdström VästKom (sekr.) 
 
Ej närvarande:  Lennie Johansson Bollebygd 
 Thomas Jungbeck Skaraborg 
 Bodil Warolin VGR 
 Bengt Säterskog VGR 
 
  

1. Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar 
Nils-Gunnar öppnade mötet, hälsade alla välkomna och gick igenom föregående anteckningar 
Carl-Erik ville ha justering  av föregående mötesanteckningarna. Under punkt 9. Efter ordet 
kostnadsfrågan skall det vara punkt.  
Under punkt 5. Ta bort om VästKom.  
SITIV godkände de föreslagna justeringarna.  
Efter justeringar läggs slutversion ut på Västkoms hemsida.  
som godkändes av gruppen. Inga övriga frågor lades till mötet. 
 

2. Fastställa representanter i SVPL styrgrupp/referensgrupp  
 
Information: 
När nu SVPL går i förvaltning skall en ny styrgruppskapas. Det har förekommit svårigheter att få 
in förslag på representanter till den nya gruppen. Hans och Dan tar kontakt med nuvarande SVPL 
styrgruppens ordförande Jan Carlström för att skynda på ärendet ytterligare.  Hans föreslår Jan 
Carlström till ordförande i den nya SVPL styrgrupp. Jan har nyligen bytt arbetsgivare inom VGR 
(från ITSA till HSA) Lars-Göran och Hans ser tillsammans över förutsättningar att Jan tar rollen 
som ordförande. 
  
Beslut: SITIV beslutar att bejaka förslaget om Jan Carlström under förutsättning att hans nya 
arbetsuppgifter tillåter uppdraget.   
 

3. Arbetsuppgifter och ekonomisk fördelning av kostnader under Interimslösningen 
(projektanställda inom VGR) (Hans) 
Information 
Cecilia Jarehammar och Katharina Magnusson för SVPL samt Anders Carlson för Sesam är 
rekryterade till årets slut. De två som arbetar med SVPL har redogjort i ett dokument vad de gör 
idag. (Skickas med i anteckningarna) 
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Ett axplock av arbetsuppgifter i dokumentet: 

 Arbetar med alla parter, träffar styrgruppen, leder SAMSA-möten,  

 Deltar i olika delgrupperna  

 Kontakt med leverantörerna med VGR-IT och Siemens.  

 Arbetar med tester och införande av leveranserna och godkänner leveranserna 

 Ansvara för att ta fram en förvaltningsbudget.  

 Bevakar att fakturering sker ut till alla parter. Informationsspridning 

 Avtalsförhandlingarna, supportärenden.  
 

Kommunerna har tagit fram ett underlag som redovisar kommunernas önskan om hur den 
gemensamma IT-samordningsfunktionen, kallat GITS, skall hanteras. Dokumentet är till för att 
skapa en samsyn i kommunkollektivet samt vara underlag i diskussion med VGR. Dokumentet 
bifogas anteckningarna. 
 
Bemannings- och finansieringsfrågan för den gemensamma IT-samordningsfunktionen: 
Det är idag inte klargjort var organisationen skall ligga. SKL-utredningen om utredning om vilka 
möjligheter det finns att skapa en gemensam organisation skall vara klar vid detta årsskifte. 
Rekryteringen bör komma igång men organisationsformerna bör vara klara först. Det ses som 
viktigt att det finns en klar utpekad ledarfunktion inom IT-samordnargruppen. 
Kostnaden för Sesam är ca 1 miljon kr/år och inkluderar 2 tjänster samt licenser för systemet. För 
förvaltning av avtalet för hjälpmedelsupphandlingen är en halvtidstjänst.  
 
Förslag läggs vid mötet att de tre personerna som arbetar inom interimslösningen idag får 
förlängd projektanställning med ett år (för 2011). 
 
Beslut: 
Tjänsterna förlängs till 2011-12-31. Gemensam finansieringen åtminstone under första halvåret 
2011. Senare fattas beslut om eventuell fortsatt gemensam finansiering. 
 

4. Offentliga rummet maj 2011 
Information: 
Konferensen sker mellan 24 -26 maj 2011 i Trollhättan. Första dagen är en nätverksdag anordnad 
av SKL,  de två nästföljande dagar är själva konferensen. Högskolan, VGR och Trollhättans stad 
har träffat avtal om ha en projektgrupp sköter de praktiska åtaganden för att kunna driva 
konferensen. En styrgrupp bestående av representanter från SKL, Kammarkollegiet, Vinnova 
bestämmer innehållet för konferensen. Denna gruppering kommer att ha ett möte i Trollhättan 
23-24 november för att diskutera programmet. Annika förslår att  SITIV representeras på mötet 
och ger sin syn på vad gruppen vill ha med på konferensen utifrån ett kommun/region- 
gemensamt perspektiv. Vad som redan är på gång är att arbeta fram ett program för 
förtroendevalda under konferensen. 
 
Beslut: Carl-Erik och Joakim kommer att företräda SITIV på mötet.   
 

5. Diskussionspunkt – hur ingår vi avtal som berör våra gemensamma IT-system 
Information: 
En diskussion om hur avtal skall ingås för olika gemensamma IT-system och vem som skall 
företräda vid avtalsskrivande fördes i gruppen. Följande grundprocess enades gruppen kring 
Systemägarna initierar frågan tillsammans med tillhörande verksamhetsgrupp. När ett underlag 
är framtaget, lyfts frågan till SITIV som fastslår avtalet om inga invändningar finns. En person som 
i framtiden leder den gemensamma IT-samordningsfunktionen bereder avtalsfrågan frågor för 
SITIV. I vissa fall kan avtalsfrågor även skickas till Samrådsorganet VG/VGR.  
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6. Utvärdering av SVPL så här långt  
 
Information: 
Förslag framfördes om en uppföljning av SVPL/KLARA och hur IT-systemet fungerar ute i 
organisationerna.  Lägesrapporten/uppföljningen skall belysa de positiva effekter SVPL har fört 
med sig och även de upplevda  problem som finns och även presentera behoven och omfånget 
om förändringar anses behövas (belysa rena systemfunktioner SVPL/KLARA). Denna utvärdering 
kommer att ligga till grund för beslut kring förlängning av nuvarande avtal. 
 
Beslut: Jan Carlström tillsammans med vårdsamverkansområden får uppdraget att ta fram 
uppföljningen. Uppdraget skall vara klart till den 15 december i år. Hans tar med frågan till Jan 
Carlström. 
   

7. Hur tar vi hand om workshopresultatet? (Joakim) 
Joakim presenterade resultatet från SITIVs workshop (se medskickad bilaga) SITIVs medlemmar 
hade små justeringar på presentationen. Nästa steg för SITIV är att uppmärksamma behovet av 
en tydlig politisk medvetenhet och styrrning av uppdraget. SITIV bör även arbeta med en 
tydligare förklaring av nyttan med uppdraget för politikerna och verksamhetsföreträdare.  
 En uppdragshandling skall upprättas innehållande förutsättningar, förhållningssätt, arbetssätt 
och vilka resurser som behövs för att SITIV skall lyckas med uppdraget.  Denna skall sedan 
presenteras för det gemensamma Samrådsorganet. Efter godkännande skall en handlingsplan för 
2011 skapas. 

 
Beslut:    
Thomas och Lars-Göran tar ansvar för att skapa en uppdragshandling som ställs till 
Samrådsorganet.  
 

 

8. Rapporter 
 

Läget i NPÖ 
Information: 
Örebro län skall i dagarna starta upp NPÖ igen efter Datainspektionens påpekanden. 
Anledningen till att Örebro valde att stänga ner var bland annat att den tekniska lösning som 
skulle ligga till grund för tilldelande av rätt behörigheter inte godkändes.  Säkerhetslösningen BIF 
förväntas vara klar vid årsskiftet 2010/2011.  
Information ut till medborgare samt samtyckesförfrågningarna är områden som också är under 
utredning. 
Under denna tid startar inga Landsting en skarp drift av NPÖ. VGR har arbetat vidare internt och 
är färdiga med två delprojekt men väntar på klartecken från Örebros ansträngningar att 
tillgodose Datainspektionens krav innan de startar gång.     
 
Leverantören av NPÖ Tieto planerar att gå ut och bjuda in kommunerna till två 
informationsträffar under november, en i Göteborg och en i Skövde.  

 
Beslut: SITIV är inte, under rådande oklara situation, intresserade av att gå ut med information 
om NPÖ tillsammans med Tieto. Hans tar på sig ansvaret att meddela Tieto.  

 
Kommunerna behöver klarlägga vad  Skall SITIV ha en viljeyttring om att NPÖ är intressant för 
kommunerna? Kommunernas har inte svarat på intresset om att vara med i det regionala NPÖ-
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samarbetet. Frågor som ställdes på mötet var: Vad innebär NPÖ för kommunerna? Vad är 
nyttan? Vad krävs det av kommunerna?  

 
Beslut: Det regionala NPÖ-Projektet ombeds ta fram ett underlag som stöd för kommunernas 
bedömning av ovanstående frågor.   
 
Arbetet med SITHS-kort till kommunerna 
Ansvarsavtalet mellan Region och kommunerna ligger just nu hos juristerna på VGR. Den 
kommunala Arkitekturledningsgruppen, har varit behjälpliga i att ge kommentarer i 
uppbyggnaden av avtalet. En fråga som dyker upp är om kommunerna skall ha en egen RA eller 
och vill betala VGR för kostnaden att nyttja VGR RA-organisation? Som biträdande RA-rollen på 
VGR har Hans engagerat Fredrik R som är helt finansierat av IT-Strategiska avdelningens budget. 
Det finns troligen ett behov att engagera en resurs som Hans uppskattar som en halvtidstjänst 
för att stötta nuvarande om kommunerna vill ha tjänsten.  I de 650 kronor som är en erbjuden 
kostnad för SITHS- tjänsten från Regionservice innefattas inte RA-kostnaden. VGR gör en 
transparent redovisning av timmar som VGR lägger på en RA för kommunerna om en sådan 
önskas. Om timmar blir mer eller mindre än 50% tjänst får justeringar göras. Innan definitivt 
ställningstagande tar kommunsidan med sig frågan till sin gruppering och återkommer med svar i 
frågan.  

 

9. VGRs värdskap för 2011 - Ordförande och sekreterare (Hans) 
Hans ordf. och Carl-Erik tar över som sekreterare för SITIV under 2011. 

 

10. Övriga frågor 
Göteborgs medverkan i SITIV 
VGR ställer sig positiva till att Göteborg skall vara representerat i SITIV. 
Frågan kommer att tas upp i kommungrupperingen.  
 

11. Förslag mötestider för SITIV 2011  
Förslag presenterades men svårigheter om att mötas på tisdagar uppdagades. Ett nytt förslag 
kommer att skickas ut senast tillsammans med nästa agenda. Där kommer tiderna att föreslås 
ligga på torsdagar alternativt fredagar.  

 
Nästa möte för SITIV kommer att ske i Uddevalla, Riverside – Fyrbodals kommunalförbund, den 16 
december kl. 12-15. Vi börjar med en gemensam lunch. 

 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  


