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Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20091027 

Tid:  13.00-16.30 
Plats:  Trollhättans stadshus, Trollhättan 
Närvarande:  Nils-Gunnar Ernstson 
 Leif Johansson 
 Thomas Jungbeck 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz 

 Jan Darrell 
 Dan Gustafsson 
 Joakim Svärdström  
Ej närvarande:  
 Magnus Petzäll 

Annika Larsson (Kommunchef, Tibro. Ny medlem i gruppen företräder Skaraborg) 
 

1. Genomgång av förra mötets anteckningar  
Anteckningarna godkändes. Frågor som kvarstår kommer att behandlas under punkterna i mötet. 

2. Godkännande av revidering av den gemensamma handlingsplanen 
Handlingsplanen är ett levande dokument. De tidigare skrivna projekttider som presenteras i 
handlingsplanen är inte längre aktuella. Handlingsplanen skall därför uppdateras med relevanta tider 
och även kompletteras med en tidplan. Detta skall läggas i en bilaga till handlingsplanen.  
 
Beslut: Den reviderade handlingsplanen godkändes och är klar för publicering. 

 
Utdrag ur efterföljande diskussion: 

 Finansieringsfrågan är inte löst för hela projektperioden 

 Hur skall vi hantera om inte pengar skjuts till nationellt? Vi behöver en ”plan B” 

 Äskande om fortsatta pengar har skickats till SKL från VästKom och även Skåne 
 

3. Rapport VästKom politiska styrelse 
Redovisning för Västkoms arbetsutskott 
Joakim redovisade på mötet med VästKoms AU processen med skapande av organisation och 
handlingsplan. Jonas Blixt projektledare för Barnhälsodataprojektet redovisade statusen på 
projektet. 
Kommentarer efter presentation: Nöjda med organisationsformen och förankringstankarna. 
Kommunchefer har dessutom ansvar hålla politiker i sin hemkommun uppdaterade om det 
gemensamma arbetet.  
 
Beslut: IT-samordnaren i respektive kommunalförbund skall hjälpa kommunchefer att informera 
kommunpolitiker 
 
Gemensam förvaltning  
Dan rapporterar från samrådsmötet mellan VG-VGR. Den presenterade planen för gemensam 
förvaltning godkändes på mötet (se underlag från förra mötet). Det som brådskar är främst att hitta 
en lösning för förvaltning av SVPL. Blir annars svårt att dra igång projektet i LGS-området (pga dess 
storlek och omfattning). Dan och Regiondirektören har nu ett uppdrag att ta fram ett 
samverkansavtal. Olika finansieringsalternativ har diskuterats, bl. a att reglera en transfereringspost 
från VG-regionen till kommunkollektivet som härrör från den ekonomiska uppgörelsen vid 
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regionbildningen 1999. Dan har av VästKoms styrelse fått i uppdrag att undersöka en sådan lösning 
för att täcka kommunernas del av kostnaderna. 
 
Beslut: Dan fortsätter med arbetet med att ta fram underlag för samverkansavtal och 
återrapporterar framskridandet i processen för Strategiska styrgruppen. 
 
 

4. Rapport om arbetet i Arkitekturledningsgruppen 
Lundsbrunn-konferensen 
Joakim redovisade hur arbetet framskred på konferensen (se medskickad presentation). 
Fortsatta körplanen kommer att arbetas fram till det gemensamma mötet för styrgrupp och 
ledningsgrupp den 1/12. I förlängningen kommer en plan presenteras med olika vägval vara klar i 
mars 2010 alltför att hinna med budgetarbetet i kommunerna för budgetåret 2011. 
 
Utdrag ur diskussion: 

 Körplanen - när kommer kommunerna in i arbetet? 

 Hur ökar vi kunskapen och förankrar ute i kommunerna? 
 
Syfte med mötet den 1/12: 

 Att ta fram en gemensam målbild för vårt arbete i våra två grupperingar 

 Att presentera och sedan diskutera de områden som måste arbetas fram för att nå en 
helhetsbild och jämförelse mellan de olika alternativ som finns på kort och lång sikt (taktiskt 
och strategiskt)  

 Att få ett godkännande att fortsätta arbetet med handlingsplanen i en mer fördjupad form 
 
”Krav” på materialet som skall presenteras på mötet: 

 Pedagogiskt material för att öka kunskapsnivån kring det komplexa området innehållande 
övergripande information om: 

 Vad vi måste göra på kort och lång sikt 

 Beroenden som finns mot myndigheter och andra externa parter (VGR) 

 Specificering av de möjliga scenarier som vi kan se idag och vad ett val av kan medföra  

 Ge fördelar och nackdelar med valet av lösning bland annat ur tidshorisont, resurser, 
realiserbarhet och ekonomiskt perspektiv 

 Redovisa hur lösningarna kan realisera stegvis 
 

5. GRs handlingsplan vs de andra kommunalförbunden 
(Punkt från förra mötet) 
De tre övriga kommunalförbunden har ställt sig frågan hur de skall förhålla sig till GR handlingsplan. 
Nils-Gunnar förklarade bakgrunden till att den skapades och syftet att handlingsplanen för GR skall 
vara en plan för gemensamma aktiviteter på kort, medel och lång sikt. Han betonade att arbetet på 
kort sikt med SVPL, helt sammanfaller med det kommungemensamma arbetet.  
Under överläggningen ifrågasattes behovet av en särskild handlingsplan för GR när Styrgruppen 
fastställt en gemensam arbetsplan. 
Johan och Nils-Gunnar lyssnade till åsikterna och tar upp frågan till en diskussion inom GR och 
återkommer i ärendet. 
 
Ett sätt att förankra betydelsen av arbetet är att varje kommun tar fram en plan för hur de skall 
bemöta den gemensamma handlingsplanen. 
 
Beslut: En framarbetad mall, som ett underlag för kommunerna i hur de skall förhålla sig till den 
gemensamma handlingsplanen, skall vara klar och presenteras på mötet den 1/12. Ansvarig Joakim. 
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6. Erbjudande till kommunerna att ansluta sig till Landstingens befintliga 
säkerhetslösningar 
SKL har skickat ut ett erbjudande tills samtliga kommuner att kommunerna erbjuds att nyttja 
Landstingens befintliga säkerhetslösning. 
 
Utdrag ur diskussion: 

 Frågan skall hanteras i den Strategiska styrgruppen  

 Kritik mot att SKL inte använder sig av Västra Götalands kommungrupp för detta utskick 

 Vad innebär detta för kommunerna? Är det en av de lösningar som vi skall ta ställning i den 
s.k. körplanen? (se punkt 4) 

 
Beslut: Kommunalförbundsdirektörerna kontaktar sina respektive medlemskommuner där de påtalar 
att detta är en fråga för vår samordningsgrupp i VG. (Se Lasses redan utskickade e-mail) 

 
7. Samverkansorganisation med VGR 
Regionen är intresserad av att tillsätta personer i en gemensam gruppering på strategisk nivå och på 
arkitekturledningsnivå med kommunerna i VG. Förslag från Regionen är att strategiska 
samverkansgruppen, bestående av verksamhetsföreträdare, även skall fungera som en styrgrupp för 
den gemensamma förvaltningsgrupp mellan VG/VGR som skall hantera våra gemensamma IT-system.  
 
Utdrag ur diskussion:  

 Vilken nivå har frågor i denna grupp om vi även skall vara en gemsam styrgrupp – skall vi 
besluta om driftsfrågor? 

 Alla ärenden bör behandlas innan i den Strategiska styrgruppen innan de tas upp i 
samverkansgrupperingen 

 Det räcker nog att mötas 6 ggr per år 

 Gruppen får inte vara för stor. Det räcker med 5 personer från den Strategiska styrgruppen 
som företrädare för VG-kommunkollektiv 

 
Beslut: De antal samt befattningar som VG väljer att representera i grupperna är: 

- Direktören för VästKom 
- 2 kommunchefer 
- 2 Kommunalförbundsdirektörer 

 
Samma gäller på arkitekturledningsnivå: 

- Västkom 
- 2 kommunrepresentanter 
- 2 IT-samordnade från kommunalförbund 

 
Samtliga Kommunalförbund skall vara representerade i de båda nivåerna.  
Arkitekturledningsgruppen nominerar sina representanter. 
Personer skall vara nominerade och beslutade senast på mötet 1/12.  

 
8. Övriga frågor 
Publicering på VästKoms hemsida 
Försening av publicering av dokument och protokoll beror på svårigheter att få tillgång till ett 
redigeringsprogram för att kunna hantera hemsidan. Problemet skall vara löst inom kort. 
 
Interaktiv webb-plats på SKL 
Annika tog upp frågan om att Strategiska styrgruppens medlemmar bör vara medlemmar i den 
nystartade webb-platsen för erfarenhetsutbyte inom det kommunala aktionsprogrammet som SKL 
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har skapat. Joakim har redan fått förfrågan från SKL om att bidra med ett gott exempel på samarbete 
som sker i VG. Förslag är att skicka upp en presentation om hur kommunerna har valt att samordna 
sig i VG. 
 
Beslut: Annika får i uppdrag att ordna att medlemmarna i vår styrgrupp får tillgång till webb-platsen 
samt att Joakim skickar upp en beskrivning av vår organisation. 
 
e-delegationens betänkande 
Lasse tog upp frågan om hur vi skall förhålla oss till e-delegationens nyligen publicerade betänkande 
om hur den framtida elektroniska ID-hanteringen skall ske. 
 
Beslut: Vi skall svara på betänkandet. Joakim blir ansvarig att bereda frågan i 
arkitekturledningsgruppen. Remissvaret skall vara klart och presenteras på vårt nästa möte den 1/12 
 
Mötet den 15 december i Skövde 
Thomas ställde en fråga om behovet av att ha ett möte den 15 december.  
 
Beslut: Vi har kvar mötet i våra almanackor. Mycket beror på hur långt vi hinner på mötet den 1/12 
 
Nils-Gunnar avslutade mötet. 
 
 
 
 
Mötesantecknare 
Joakim Svärdström 

 
 
  


