
1 

 

 

Anteckningar Styrgrupp IT i Väst 20101216 

Tid:  12.00-15.30 
Plats:  Riverside, Uddevalla 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson  GR (Ordf.) 
 Annika Wennerblom Trollhättans stad 
 Dan Gustafsson VästKom 
 Hans Ekman  VGR 
 Lars-Göran Moberg VGR  
 Carl-Erik Johnsson VGR 
 Bengt Säterskog VGR  
 Lasse Lindén  Fyrbodal (ersättare för Thomas Jungbeck)  
 Joakim Svärdström VästKom (sekr.) 
 
Ej närvarande:  Lennie Johansson Bollebygd 
 Thomas Jungbeck Skaraborg 
 Bodil Warolin VGR 
 Magnus Petzäll Göteborgs stad 
  
 
  

Mötets öppnande och genomgång av förra mötets anteckningar 
Anteckningarna från föregående möte godkändes.  

 

1. Fastställa representanter i SVPL styrgrupp/referensgrupp  
 
Information: 
När nu SVPL går i förvaltning skall en ny styrgrupp skapas.  SVPL styrgruppens ordförande blir  Jan 
Carlström. Från kommun respektive region har följande tolv personer från 
vårdsamverkansområdena nominerats: 
 
Fyrbodal  
Pär Levander, Kommunalförbundet Fyrbodal,  
Benny Johansson, PV Fyrbodal  
Maria Bertilsson, NU  
Skaraborg  
Stefan Håkansson, SkaS  
Sture Olsson, Falköpings kommun  
LGS  
Britt- Mari Ekfjorden, SU  
Annika I Andersson, Göteborgs stad  
Erika Hägg, Kranskommunerna  
Gunilla Gustafsson, PV-S Bohuslän  
Gisela Fridstedt, SU  
ReKo 
Jerker Isacson, SÄS  
Mariana Andersson, Herrljunga kommun  
 
Beslut: SITIV bejakar förslaget med Jan Carlström som ordförande för SVPLs styrgrupp 
tillsammans med samtliga nominerade representanterna från respektive samverkansområde.  
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2. Presentation kommunala krav och önskemål på den gemensamma IT-samordningsfunktionen 
(Joakim) 
 
Information: 
Joakim presenterade den till mötet utskickade rapporten om kommunernas syn på hur den 
gemensamma IT-samordningsfunktionen bör se ut och fungera. En rekommendation från 
arbetsgruppen bakom rapporten var att snarast tillsätta en grupp med representanter från 
region och kommuner för att tillsammans arbeta vidare med att realisera IT-
samordningsfunktionen. 
 
Beslut: Regionens representanter vill bereda och förankra frågan ytterligare. Frågan tas upp igen 
på SITIVs nästkommande möte den 20 januari. Eventuella frågor om rapportens innehåll svarar  
Joakim på. 
 
 
  

3. Uppdragsbeskrivning SITIV  (Lars-Göran) 
Information: 
Lars-Göran presenterade det förslag som han och Thomas har arbetat fram tillsammans sedan 
förra SITIV-mötet. Arbetsdokumentet gicks igenom rubrik för rubrik. Exempel på synpunkter var 
att se till helheten  i uppdraget för gruppen, tydliggöra var detta dokument skall stadsfästas, 
SITIVs representantsammansättning, m.m.  För kommunerna återstår ett arbete att hitta en form 
för politisk förankring 
 
Beslut: Lars-Göran och Thomas tar med sig synpunkterna från mötet och arbetar in dessa i 
dokumentet. En ny genomgång och presentation kommer att ske på nästa SITIV-möte. 
Kommunrepresentanterna skall på samma möte återkomma med ett svar på hur den politiska 
förankringsprocessen skall se ut. 
  

4. Rapporter 
1. NPÖ - underlag som stöd för kommunerna (Carl-Erik)  

VGR tar ett nytt omtag för helheten vad gäller delarna Patientdatalag, BIF, SITHS och 
katalog.  En ny styrgrupp kommer att bildas runt dessa frågor. VGR ber att få återkomma 
i frågan om underlag som stöd för kommunernas medverkan i NPÖ.  

2. Skrivarupphandling 
En ny skrivarupphandling skall vara klar inom ett år i VGR. Finns möjligheter för 
kommuner att vara med i upphandling om den enskilda kommunen lämnar fullmakt. De 
kommuner som kan tänkas vara intresserade tar kontakt med Carl-Erik via IT-
handläggarna på respektive kommunalförbund. 

3. Information om läget när det gäller upphandlingen kring datakom - och telefoni 
Ett tilldelningsbeslut har givits till Telia för datakommunikation (kommunikationstorget). 
Prisbilden ser bättre ut än tidigare avtal. Vad gäller telefoni (som bara gäller för VGR) är 
det överklagat och beslut kommer senareläggas. 

4. Mötet om Offentliga rummet 24 -26 maj 2011 i Trollhättan (Annika) 
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. Möte hölls  i Trollhättan 23-24 november för att diskutera programmet. 
Carl-Erik och Joakim var med via telefon. Huvudtemat i diskussionen var hur engagera 
beslutsfattare. Vad kan VGK-VGR bidra med?  
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Ett möte kommer att hållas den 13/1 kl 10-12 på VästKoms kansli för att konkretisera 
mer vad SITIV kan bidra med. Alla i SITIV är välkomna att delta. Hör av er till Annika. 

 

5. Västfolket - erbjudande till kommunerna i Regionen (Carl-Erik) 
 
Information: 
Västfolket kommer att helt gratis erbjudas till kommunerna. Driftskostnaderna som ligger på ca 2 
miljoner per år står VGR för. Erbjudandet är öppet till alla kommunerna i VG och frågan kommer 
att tas till Arkitekturledningsgruppen i VG (ALVG) och ansvarig IT-samordnare för vidare 
behandling. Carl-Erik är kontaktperson från VGR 
 
Beslut: Ärendet kommer att tas till ALVG som återkommer med ett svar på hur frågan hanteras 
vidare.  
 

6. Samverkan VGK-VGR - hur fungera bättre? (Nils-Gunnar) 
 
Information: 
Diskussion fördes kring hur samarbetet kan utvecklas.  
Beslut: 
Frågan tas upp på kommande möte. 
 

7. Skrivelse till CeHIS angående drift av nod i Norrbotten (Carl-Erik) 
Utgick på grund av tidsbrist. Punkten tas upp på nästa möte. 
 

8. Utvärdering av SVPL (Hans) 
Underlag har skickats ut i kallelsen till detta möte. Punkten tas upp på nästa möte.                   

 

9. Presentation 2011 års budgetar för SVPL KLARA och SESAM (Hans och Bengt) 
Information: 
SVPL: Hans presenterade två förslag till budgetar för nästa år. En med en utvecklingsbudget på 2 
miljoner och en utan utvecklingsbudget.  
Med en utvecklingsbudget kommer en höjning av kostnaden från förra året ske med 1 miljon 
kronor. Detta kommer att belasta kommunerna 300 tkr och region 700 tkr enligt gällande 
fördelningsnyckel 30/70. SVPL styrgrupp prioriterar bland utvecklingsinsatserna. Kommunerna 
ser positivt på en utvecklingsbudget. Regionen behöver förankra förslaget i sina berörda 
förvaltningar.    
 
Beslut:  Regionen förankrar förslaget med en utvecklingspott i den kommande SVPL-budgeten för 
2011. Fastställande av SVPL budget sker på nästa SITIV-möte. 
 
Information: 
Sesam och webSesam. Bengt presenterar läget med det nya avtalet som skall skrivas med 
systemleverantören Amesto. Avtalet löper på med 3 månaders uppsägningstid och skrivs mellan 
65 avtalsslutande parter. Bengt upplever tröghet i att komma i mål med avtalet, när skall man 
säga stopp och skriva på? Kan Bengt som systemägare göra det? 
 
Beslut: Bengt gör en avstämning med leverantören och skriver på avtalet.  
 
Information: 
Budgeten för Sesam presenterades. Diskussion fördes om hur finansiera den gemensamma 
resurserna som sedermera skall tillhöra den gemensamma IT-samordningsfunktionen.  
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Beslut: 
Det presenterade förslaget för budget 2011 godkändes. 
 

10. Anhörigstöd i KLARA (Thomas) 
Utgick på grund av tidsbrist. Punkten tas upp på nästa möte 

 

11. Fastställande av mötestider för SITIV 2011 
De förslagna tiderna för 2011 godkändes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Övriga frågor 
Framtida eSamhället – Annika 
Ett förslag till strategi för e-samhället finns nu framme för styrgruppen för e-samhället på SKL. I 
styrgruppen ingår representanter för såväl kommuner som landsting och från Västra Götaland 
ingår Magnus Petzäll (Göteborgs stad), Peder Koldeus (kommunchef i Dals Ed) och Annika. 
Styrgruppen för e-samhället vill ha in synpunkter på förslaget till strategi. Annika kommer att 
skicka ut förslaget till medlemmarna i SSVIT och SITIV. För att synpunkterna skall tas tillvara 
behöver synpunkter komma Annika tillhanda senast den 11 januari för att ta med dem till 
nästkommande styrgruppsmöte på SKL. 

 
VGR tar över värdskapet för SITIV under 2011.  
Nils-Gunnar och Joakim tackar för året 2010 

 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna 
Joakim Svärdström  

Torsdag 20 jan  

GR  

kl 13.30-16.30  

Torsdag 1 sept  

Sjuhärad  

kl 13.30-16.30  

Torsdag 24 mars  

Skaraborg  

kl 13.30-16.30  

Torsdag 27 okt  

GR  

kl 13.30-16.30  

Torsdag 19 maj  

GR  

kl 13.30-16.30  

Torsdag 15 dec  

Fyrbodal  

kl 13.30-16.30 


