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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20090907 

Tid:  090907 (15.00-18.00) 
Plats:  GRs lokaler i Gårda, Göteborg 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson 
 Leif Johansson 
 Thomas Jungbeck (lämnade 17.30) 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz 

 Jan Darrell 
 Dan Gustafsson 
 Joakim Svärdström  
 Magnus Petzäll 
 Peter Jonsson, Observatör (lämnade 17.30) 
 Hans Ekman VGR (från kl 17) 
 Carl-Erik Jonsson VGR (från kl 17) 
Ej närvarande:  
 Kenth Lindström 
 

1. Genomgång av förra mötets anteckningar / 2. Beslut samverkansorganisation 
 
Politisk förankring för Strategiska styrgruppens arbete: 
Kommunalförbundsdirektörer skall återrapportera resultat och beslut till respektive presidier, 
styrelser samt kommunchefsnätverk. De frågor som innehåller det löpande arbetet rapporteras till 
kommunchefsgrupperna. Resursfrågor såsom gemensamma principiella ställningstagande, fördelning 
av kostnader, gemensamma frågor i samarbetet med Västra Götalandsregionen (VGR) skall ställas till 
VästKoms arbetsutskott som behandlar frågorna i Samrådsgruppen tillsammans med VGR   
 
Frågorna skall alltid behandlas i Strategiska styrgruppen samt beredas på hemmaplan innan de 
kommer upp till VästKoms politiska styrelse.   
 
Namnsättningen på grupperingarna i den kommunala VG-samordningen 
Namnen på grupperingarna, Strategisk styrgrupp för samordning i VG samt 
Arkitekturledningsgruppen, godkändes. 
 
Arkitekturledningsgruppens sammansättning  
Förslaget om att grupperingen skall innehålla de fyra IT-handläggarna, fyra 
kommunalförbundsrepresentanter, en representant från Göteborg och VästKom totalt 10 personer 
godkändes.  Joakim tar ansvar för att ansvarsfördelning samt att beskrivning av rollerna inom 
gruppen tydliggörs.   

 
3. Beslut om godkännande av handlingsplanens inriktning  
Handlingsplanen ”Samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra 
Götaland”: 
Handlingsplanens inriktning godkändes. Korrigeringar i dokumentet såsom lägga till en avslutning och 
ta bort förslagsrubriken skall göras och sedan skickas ut till Styrgruppens medlemmar. Ansvarig 
Joakim. Mötesanteckningar och handlingsplan kommer efter godkännande att läggas ut på VästKoms 
hemsida. 
 
Johan presenterade kort den godkända delregionala handlingsplanen för GR. Till stora delar följer 
den regionala handlingsplanen. 2 MSEK äskades för att gå vidare i GR-arbetet. Den delregionala 
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planen innehåller även en fördelningsnyckel för denna summa mellan GR-kommunerna. (Bifogas till 
detta dokument)  
 
Fråga som ställdes var hur de övriga kommunalförbunden skulle förhålla sig till denna handlingsplan. 
 

4. Klargörande av Strategiska styrguppens mål, mandat och ansvar 
Arbetet med denna fråga kommer att pågå under hösten arbete 

 
5. Presentation med efterföljande diskussion om organisering, ansvarfördelning samt 
relationer till VGR och SKL (Joakim) samt redogörelse för gemensam 
förvaltningsorganisation VG-VG (Dan) 
Dan redogjorde för arbetet med framtagande av en gemensam förvaltningsorganisation VG-VGR 
(utskickat dokument inför mötet). Arbetet skall presenteras i Samrådsorganet VG-VGR den 1 oktober. 
 
Utdrag ur diskussionen: 

 Kommer förslaget kunna genomföras med tanke på konkurrenslagstiftning, EU-lagar etc? 

 Eftersträvar en tydligare skiljelinje mellan beställare och utförare i det framlagda förslaget 
(grundat på erfarenheter Göteborgs stads arbete i samma fråga) 

 Principen om gemensam förvaltning är en naturlig väg att gå men saknas ett tydliggörande av 
behoven av denna konstellation 

 Stort behov men mer fokus på vad innan hur 

 Bred spridning - fokusera på rena driftfrågor i förslaget på den gemensamma förvaltningen  

 Håll det litet - fem tjänster? Koncentrera ta och utöka eftersom behov uppstår.  
 
Joakim presenterade (se medskickad presentation) det kommande arbetet med Arkitekturledningen 
samt hur relationen i dag ser ut mellan VG och VGR inom IT-samarbetet. Redogjorde även nuvarande 
relation med SKL i det kommunala aktionsprogrammet. 
 

6. Mötestider under hösten 
Beslut tog att hålla möte i anslutning till den Nationella styrgruppen för det kommunala 
aktionsprogrammet på SKL. 
 
Följande tider och platser för höstrens möten 
Tisdagen 27 oktober kl 13-16.30 Trollhättan (Annika anordnar) 
Tisdagen 15 december kl 9-12 Skövde (Thomas anordnar) 
 
Möte tillsammans med Arkitekturledningsgruppen: 
Tisdagen den 1 december kl 15-20 Thorskogs slott Lilla Edet (Johan anordnar) 
Punkter att ta upp detta möte. Plan för 2010 innehållande mål, inriktning, tidplan, knäckfrågor och 
kostnader.  

 
7. Hans Ekman (Dir ITSA VGR) Gemensam förvaltningsorganisation samt framtida 
organisering 
Hans informerade om:  
Den fortsatta satsningen för landstingen med den Nationella IT-strategin 
Ca 300 MSEK per år de kommande tre åren. Fokus från SKL är att satsa mer på samarbete med 
kommunerna.  
 
Hans hade nyligen lyssnat till departementssekreterare Daniel Forslund, enheten för hälso- och 
sjukvård. Budskapet var att dispensernas tid, för att inte ha enligt lag godkända säkerhetslösningar 
för delande av sekretessbelagd information, är förbi. 
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Presentation gemensam förvaltningsorganisation:  
Behovet av en gemensam förvaltningsfunktion är brådskande. Samordnad vårdplanering (KLARA) går 
efter årsskiftet in i förvaltningsfas likaså gäller WebSesam IT-system för Hjälpmedelsförsörjning. 
(Presentation med i detta utskick) 
 
Utdrag ur diskussion:  

 Grundsyn i dokument delas men red ut begreppen 

 Vad blir slutprodukten av denna satsning? 

 Pedagogisera förslaget med etappindelningen kort sikt , medellång sikt, lång sikt 

 Verksamhetens arbetssätt borde vara i fokus 

 Glöm ej redovisa vinsterna att samarbeta!  

 Se vidare under punkt 5 
 
Samverkansorganisation VG-VGR 
För att möta den strategiska Styrgruppen i VG bör VGR ha en gruppering som bör företrädas av 
ledande tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkansliavdelning, ITSA. 
 
Delar av Styrgruppen bör gå samman i en VG-VGR styrgrupp. Hur många och vilka är ännu oklart. Där 
behöver kommunerna mer betänketid. 
Arkitekturledningsgruppen bör mötas upp av VGR-personal som har expertkunskaper inom de 
områden kommunerna står inför (Katalog, Säker identifiering etc.) 
 
Beslut 

 Kommunerna skall svara om ny styrgruppskonstellation senast 31 oktober 

 Den nuvarande samverkansstrukturen läggs ner med omedelbar verkan. (IT-
infrastrukturgrupp och den Övergripande styrgruppen) 

 Arbetet påbörjas att forma en ny samverkansform.  
 

8. Övriga frågor 
Dan rapporterade om arbetet med att begära statliga stimulansmedel till den kommunala satsningen 
inom IT-området. Dan och Stig Åhlund (direktör Skånes kommunalförbund) arbetar tillsammans fram 
en skrivelse ställd till SKL styrelse. Dan skickar ut skrivelsen till Strategiska styrgruppens medlemmar 
när dokumentet processats klart 
 
Annika frågade om intresse från gruppens medlemmar samt de närvarande VGR-representanterna 
om att tillsammans verka för att ”Offentliga rummet”1 skall anordnas av Trollhättan Stad år 2011. 
Gruppen ställde sig positiv till att börja arbetet. Vidare kontakt kommer att tas mellan Högskolan 
Väst, Trollhättans stad och VGR. 
 
 
 
Mötesantecknare 
Joakim Svärdström 

 
 
  

                                                           
1
  Se www.offentligarummet.se för vidare information 

http://www.offentligarummet.se/

