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Agenda Kommun-FVM-AU 
 

 
Helena Söderbäck 
Ann-Charlotte Järnström 
Karl Fors 
Anneli Bjerde 
Monica Edgren 
Erika Hägg 

 

2019-08-28. kl. 14.00-15.00  
Lokal: teams  

 
 

Anteckningar Kommun-FVM AU: 

- Mötets öppnande  
Presentation av mötesdeltagare 

 
- Godkännande av dagens agenda 

o Övriga frågor 
 

- Presentation av gruppens deltagare och uppdrag (bilaga nominering) 

Finns önskemål om att djupare gå in på organisation, relation till FVM eller gruppens 

uppdrag. Då hanteras det på nästkommande eller särskilt möte, när bemanningen för AU:t 

är komplett. 

- Beslut: 

o Beslut om att utse ytterligare deltagare till detta AU.  

▪ Karin Persson, skolchef Trollhättan (tidigare Lerum) 

Beslut: Karin Persson utses 

o Kommande mötestider och mötesfrekvens 

▪ Var tredje vecka på veckodagen ? (måndag och torsdag är ej önskvärt) 

Möten med VGR hålls var 6: vecka (15 dec, 17 nov, 6 okt). 

 

Beslut: 

Möten hålls i huvudsak på onsdag em, var tredje vecka. Mötestiden är initialt 2 

timmar. 

http://www.vastkom.se/
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o Tagna beslut under perioden 

▪ Verksamhetsexperter (se bilaga) 

 

Beslut: 

Kommun-FVM AU bekräftar deltagandet för de utsedda deltagarna. Beslut 

togs under sommaren av projektansvarig, på förslag av projektledare. 

- Status från projektet (projektledare) 

o Aktuellt 

Monica Edgren ger en överblick över Kommun-FVM projektets aktuella status. 

o Status kommunikationsplan 

Kommunikationsplan är under framtagande och förslag hanteras som senast till 

SSVIT möte 29 september. Underlag förmedlas till SSVIT en vecka före mötet. 

Avsikten är att AU:t, godkänner kommunikationsplanen inför styrgruppsmötet. 

 

- Övriga frågor 

o Transparens kring underlag och beslut.  

Anteckningar från möten placeras här. 

o Budget 

Underlaget kring dagens budget är gammal, den bygger på en prognos från tidigare 

fas i FVM. Vi behöver se över och hantera frågan. Ett nytt budgetförslag tas fram. 

 

1.  

http://www.vastkom.se/
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo/programplanering/projektkommunfvm.4.169b9778172cbbccdb272bdb.html

