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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte den 2010-03-29 

Tid:  13.00-16.00 
Plats:  Trollhättans stadshus, Trollhättan 
Närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson 
 Leif Johansson 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 

 Dan Gustafsson 
 Annika Larsson 
 Magnus Petzäll  
 Joakim Svärdström  

 
Ej närvarande:  
 Thomas Jungbeck och Johan Fritz 
 

1. Mötets öppnande   
Nils-Gunnar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens agenda presenteras.  

2. Genomgång av förra mötets anteckningar 
Inga förslag om justeringar på föregående mötesanteckningar. 
Anteckningarna godkändes. 

 

3. Reflektion kring förmiddagens möte med Arkitekturledningen  
 
Information: 
Presentationerna från förmiddagen belyste väl det vi står inför vad gäller komplexitet i samordning 
och val av lösning för införande av interrimslösningen. Detsamma gällde frågeställningarna kring 
rollerna i den gemensamma förvaltningen. Önskvärt är att vid nästa gemensamma möte än mer 
tydliggöra frågorna, ha en framarbetad alternativ om den tänkta lösningen inte fungerar samt att 
Arkitekturledningen presenterar förslag till lösning med tydligt underbyggda argument. 
 
Beslut:  
Arkitekturledningen äger nu frågan att komma med ett förslag om hur den gemensamma 
förvaltningen bör utformas vad gäller roller, ansvar, mandat etc. Presenteras på det gemensamma 
mötet den 31 maj.    
 

4. Nationella pilotprojekt inom Kommunala aktionsprogrammet för vård och omsorg 
(Joakim) 
 
Information: 
Joakim presenterade hur långt processen har kommit med att forma pilotprojekt tillsammans med 
SKL. VG har fått förfrågan att driva pilotprojektet ”Framtagande av en samverkansmodell för 
samförvaltning av gemensamma IT-system mellan huvudmän”. SKL kommer att finansiera projektet 
som kommer att löpa under 2010 (se mer information i medskickad presentation). Västkom kommer 
att behöva att engagera en resurs för att leda arbetet. Förvaltningshögskolan i Göteborg kan vara en 
bra resurs att nyttja.   
 
Beslut: 
Styrgruppen ställer sig positivt till projektet. Joakim arbetar vidare med SKL med att skapa 
uppdragsbeskrivning. Dan tar med sig frågan om att nyttja Förvaltningshögskolan som en resurs i 
arbetet till styrelsen för KFI den 6 april. 
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 5. Program för god äldreomsorg (Dan) 
 
Information: 
Dan rapporterade om innebörden av programmet och vilka medel som staten kommer att skjuta till 
under de tre närmaste åren till kommunerna. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/12131/a/131915) 
Syftet med programmet är modernisering av äldrevården med hjälp av IT. Detta genom att öka 
kvaliteten i evidensbaserad vård genom att bland annat nyttja IT för inrapportering till olika 
nationella register. Förutsättningen för detta är fungerande underliggande IT-struktur.  
 
Sammanlagt kommer 9.6 miljoner kronor/år att tillfalla VG under tre år framöver.      
Ett uppdrag har skickats ut till vårdsamverkansområdena i VG för redogörelse om hur de tänker 
arbeta med frågan. Svaret skall komma in till Västkoms kansli senast den 1 maj. Svaren från 
vårdsamverkansgrupperingarna skall sedan ligga till grund för en överrenskommelse mellan VästKom 
och VGR. En gemensamma länsansökan skickas sedan till SKL senast den 20 maj. Den i sin tur 
kommer att utgöra en del i underlaget för Regeringen om hur pengarna skall användas och 
fördelningen skall vara  klar den 1 juli.. 
 
IT är en stor del av arbetet och en förutsättning för att lyckas är att Socialhandläggare och IT-
samordnarna på respektive kommunalförbund arbetar tätt tillsammans med programmet. 
 
Beslut: 
Dan fortsätter att hålla styrgruppen informerad om arbetets fortskridande. 

6. Värdskap för Offentliga rummet 2011 (Annika W) 
 
Information: 
Offentliga Rummet är en konferens för offentliga aktörer där bland annat SKL, Vinnova och 
Kammarkollegiet står för innehållet. En kommun arrangerar och står för projektledarskapet 
tillsammans med Högskola och Landsting. Ett tidigare förslag var att Borås stad och Trollhättans stad 
söker ihop för åren 2011 och 2012 och står för arrangemanget ett år var. Nu vill SKL att bägge städer 
söker värdskap antingen för år 2011 eller 2013.  (För år 2012 kommer en ny form för konferensen att 
skapas). Detta kommer att innebära en konkurrenssituation mellan Trollhättan och Borås där VGR i 
sin roll som Landsting förhoppningsvis stödjer den stad som får värdskapet. 
 
Annika W kommer att jobba vidare med frågan och håller Styrgruppen informerad.    
  

7. Strategiska Styrgruppens arbete – taktiskt respektive strategiskt (Magnus) 
 
Information:  
Magnus framförde synpunkter på inriktningen av  arbetet i styrgrupp och arkitekturledningsgrupp. 
Det är väldigt viktigt arbete vi utför  i  vår regionala samordning men det upplevs samtidigt att 
kommunerna är lite låsta av varandra. Magnus redogjorde kort om Stockholm sätt att arbeta med 
samma frågor. De har presenterat 16 principer för teknisk utveckling som skall följas (se medskickad 
bilaga). Detta innebär att det finns lite mer handlingsfrihet för en kommun att antingen ligga lite före 
utvecklingen eller vara lite avvaktande. Vidare diskuterade Magnus att det är mycket viktigt att 
styrgruppen inte glömmer det långsiktiga strategiska perspektivet. För att inte ”fastna” i operativa 
frågor presenterades ett förslag på att dela in styrgruppens mötesagenda i en kortsiktig och 
långsiktig del. 
 
Beslut: 
Magnus skickar Stockholms dokument om de 16 principerna till Styrgruppen. Innehållet presenteras 
tydligare på nästa möte.      

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12131/a/131915
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8. Hur knyter vi verksamhetsperspektivet närmare i vårt arbete (Leif) 
 
Information:  
Leif tog upp frågan på hur arbetet vi bedriver är kopplat mot verksamheten. Har vi borgat för en god 
koppling? Diskussion och genomgång av de åtgärder som redan är gjorda såsom tät kontakt mellan 
IT-samordnare och Socialhandläggarna och deras nätverk gjordes. Det upplevs att det behövs en 
referensgrupp med verksamhetsperspektiv till vårt arbete. Teknik har stort fokus just nu men 
informationsklassning är ett område som behöver påbörjas. Kommunchef/direktör i styrgruppen har 
rollen att vara direkta länken till verksamheten tillsammans med andra resurser på respektive 
kommunalförbund.  
 
Samtidigt ställdes frågan om det är denna styrgrupps roll att ta hand om rena 
verksamhetsutvecklingsfrågor. Det finns ju bland annat vårdsamverkansområde och skolnätverk som 
arbetar med dessa frågor. Vår roll bör vara av samordnande art där vi kan hjälpa genom att guida om 
vad som behövs göras i varje kommun. 
 
Ämnet kommer att följas upp noga på kommande styrgruppsmöten.    
 

9.  Övriga frågor 
 
Presentation om möte med om e-utveckling på kommunala villkor (Joakim) 
 
Information: 
Arkitekturledningsgruppen fick ett besök av en delegation från SKL och e-Delegationen. De 
informerade om kommande samarbete mellan e-Delegationen och SKL. Arbetet är en prioriterad 
fråga på SKL. (För mer information om mötet och kommande arbete läs mötesanteckningarna från 
arkitekturledningens möte den 23 mars på Västkoms hemsida samt i den medskickade 
presentationen). Styrgruppen fick en fråga av delegationen om hur den kunde hjälpa till med att 
samla Västra Götalands kommunchefer för ett informationstillfälle under höst 2010. 
 
Beslut: 
Dan och Joakim får uppdraget att komma med ett upplägg för hur och när ett informationssamling 
kan ske och som skall presenteras på nästa möte som är den 3 maj kl 9 – 12 på GR. På eftermiddagen 
kommer Styrgrupp i väst (SITIV) ha möte kl 13-16.  
 
Nils-Gunnar avslutade mötet 
 
 
 
 
 
Joakim Svärdström 
Mötesantecknare 


