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Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte den 2010-05-03 

Tid:  13.00-16.00 
Plats:  Gårdavägen 2 Göteborg, GR-kommunalförbund 
Närvarande:  
 Nils-Gunnar Ernstson 
 Leif Johansson 
 Lasse Lindén 
 Annika Wennerblom 
 Johan Fritz     
  

 Dan Gustafsson 
 Annika Larsson 
 Magnus Petzäll  
 Thomas Jungbeck  
                            Joakim Svärdström  

Ej närvarande:  
 Annika Larsson 
 

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. Kommunernas svar på finansieringsfrågan – ”6-kronan” (Dan) 
 
Information: 
Till dags datum har 32 kommuner svarat på finansieringsförslaget. Av de som har svarat har samtliga 
accepterat upplägget. Svar saknas således från 17 kommuner. Några kommuner har ställt krav på 
mer preciserad budget för 2011 och framåt. Det är i nuläget svårt att prognostisera 
utvecklingskostnader. I avtalet för Gemensam förvaltning VG-VGR är det preciserat att budget skall 
läggas i september för efterföljande år. Kommunerna efterlyser en uppskattning av gemensamma IT-
kostnader som underlag inför budget 2011.  
 
Beslut:  
Dan och IT-samordnarna undersöker inställningen hos de kommuner som inte ha svarat, till 
finansiering med hjälp av 6-kronan. 
Dan och Joakim skickar en sammanställning över bedömda IT-kostnader för 2011 som inte 
finansieras genom ¨6-kronan¨ till kommunerna 
 

4. Rekrytering av projektledare till pilotprojekt inom Kommunala aktionsprogrammet för 
vård och omsorg (Joakim)   
 
Information: 
Joakim presenterade innehållet i den uppdragsbeskrivning/projektdirektiv som nu skickats till SKL.   
Direktivet innehåller också tänkt organisation och budget för att driva pilotprojektet ”Framtagande 
av en samverkansmodell för samförvaltning av gemensamma IT-system mellan huvudmän”. Västkom 
är ”fadder” för piloten och kommer att engagera en resurs för att leda arbetet. Förhoppningen är att 
resursen kan påbörja arbetet i början på juni. (Se mer i medskickad presentation.) 
 
Beslut:  
Styrgruppen ställer sig positivt till projektet och den föreslagna budgeten. Även detta uppdrag 
kommer att hanteras av Styrgruppen genom en löpande avrapportering, även om SKL är formell 
uppdragsgivare. Joakim arbetar vidare med att rekrytera en resurs för arbetet. 
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5. Lägesrapport om uppdragen till Arkitekturledningen (Joakim) 
 
Information: 
Joakim rapporterar om statusen i uppdragen som delades ut av Styrgruppen till 
Arkitekturledningsgruppen vid förra mötet i Trollhättan 100329 (Se mer i bifogad presentation). 
Resultaten kommer att presenteras vid nästa gemensamma möte den 31 maj.  
 
Under redovisningen framkom att Arkitekturledningsgruppen diskuterar behovet av en särskild 
pilotkommun där olika förslag kan testas. Särskilt viktigt att utreda vid införande av Säkra kort, är 
omfattningen av allt arbete som varje kommun måste klara ut. 
 
Andra frågor som framfördes var om pågående uppdrag, SITHS, HSA, Gemensam förvaltning har 
realistiska tidplaner. Hur arbetar IT-samordnarna med informationsarbetet ut till nätverken? 
Styrgruppen markerar tydligt det viktiga att IT-nätverken är informerade och samtidigt är det viktigt 
att gå ut med samma information i samtliga nätverk. IT-samordnarna måste få mandaten om de 
formella IT-nätverken och ta initiativ för att driva frågorna framåt. Om inte arbetet löper smidigt får 
Styrgruppen agera.  
 
Beslut: 
Utifrån diskussionen uppdrog styrgruppen åt Joakim att vid mötet 18 juni redovisa en avstämning av 
de olika uppdragen i förhållande till projektinriktning och tidplaner. 
 

6. Program för god äldreomsorg (Dan) 
 
Information: 
Syftet med programmet är modernisering av äldrevården med hjälp av IT. Detta genom att öka 
kvaliteten i evidensbaserad vård och skapa strukturer för kompetensuppbyggnad. Förutsättningen 
för detta är en fungerande underliggande kommunal IT-struktur i VG för att kunna skicka information 
till de olika registren1. Finansieringen för programmet är under tre år och kommunerna i VG kommer 
att få sammanlagt 9.6 miljoner kronor/år. En miljon kronor kommer att avvaras för en central 
länsresurs som skall samordna arbetet och placeringen kommer att vara antingen på Västkom eller 
VGR.   
Resterande summa dvs. 8.6 miljoner kommer att fördelas mellan  kommunalförbunden. Förslag om 
fördelning mellan kommunalförbunden är att dela in den sammanlagda potten pengar i femtedelar. 
(De fyra kommunalförbunden samt sista femtedelen till Göteborg som förvaltas av GR). Främst är 
pengarna till för att anställa stödpersoner med verksamhetsinriktning för att hjälpa kommunerna i 
arbetet.      
 
Beslut: 
Västkom styrelse tar det slutliga beslutet om fördelning av programpengarna mellan 
kommunalförbunden.  
 

 
7. Presentation om de 16 principerna för samverkan, IT-forum Stockholm (Magnus)  
 
Information: 
Magnus presenterade IT-forums och kommunförbundet Stockholms läns arbete med  
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de 16 principer för teknisk utveckling. Innebörden av principerna är att det finns valmöjligheter till 
mer handlingsfrihet för en kommun att antingen ligga lite före utvecklingen eller vara lite avvaktande 
bara de håller sig till de överrenskomna principerna. 
  
Styrgruppen ansåg att man bör ta Stockholms angreppssätt i beaktande. Kommunerna i VG kan göra 
en egen version utefter våra egna förutsättningar. Resultatet kan då publiceras i ett uppdaterat 
visionsdokument. Behov finns att Styrgruppen gör en avstämning inför framtiden och hur arbetet 
skall bedrivas. 
 
Beslut: 
Uppdrogs åt sekretariatet att översätta de 16 Stockholmsprinciperna till våra egna förutsättningar 
och hur vår egen Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd, kan förstärkas. 
En avstämning sker vid mötet i Skövde 18 juni. 
 

9.  Övriga frågor 
 
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. Trollhättans stad har nu sökt värdskap för 2011. Svar 
väntas från SKL nu i maj. Om positivt svar kommer Trollhättan påbörja arbetet med i höst 
Vårt gemensamma arbete med verksamhetsutveckling med hjälp IT bör profileras under offentliga 
rummet.  
Annika W kommer att jobba vidare med frågan och håller Styrgruppen informerad.    

 
7-härads kommunalförbund utser ny representant från kommunchefsgruppen (Jan)  
Jan kommer att sluta som kommunchef i Herrljunga  och börja i Höganäs i september. Sjuhärad skall 
snarast utse ny representant. Jans sista möte med Strategiska styrgruppen är den 18 juni i Skövde.  
 

Var kommer verksamhetsföreträdarna in i arbetet? (Thomas) 
Thomas presenterar Skaraborgs tänkta organisationsmodell för att knyta verksamheten närmare i 
arbetet med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Frågor som har lett utvecklingen av denna 
modell är: 
Hur får vi in de frågor som verksamheten vill driva. Vem bestämmer om vilka frågor som kommer 
från verksamheten som skall prioriteras samt vart kommer politiken in i vår organisation.   
 
Skaraborgs modell får gärna användas som inspiration i de andra kommunalförbunden. Thomas 
skickar ut presentationen till gruppen.  
 
Leif väckte frågan om samband mellan Styrgruppens arbete och kommunalförbundens engagemang i 
Strategiska kompetensplattformar. 
 
Många inspel kommer att komma från olika delar av offentlig sektor ett exempel är att Styrgruppen 
nogsamt skall följa SKLs arbete med e-förvaltning  

 
Nils-Gunnar avslutade mötet 
 
 
Joakim Svärdström 
Mötesantecknare 


