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Anneli Bjerde 
Monica Edgren 
Erika Hägg 
Karin Pettersson 

 

2019-09-23. kl. 13.00-15.00  
Lokal: teams  

 

1. Mötets öppnande  
Presentation av mötesdeltagare genomfördes. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Inga övriga frågor lades till. 
 

3. Föregående Anteckningar 
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinfo
rmationsmiljo/programplanering/projektkommunfvm.4.169b9778172cbbccdb272bdb.html  
 

4. Beslut: Kompetensråd 
Förslag på form och uppstart av kompetensråd. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för 
hur de kompetensråd som definierats i projektplanen ska etableras. 
 
Beslut 
AU godkänner att kompetensråd etableras. AU skickar också med att det inte får bli en konflikt 
med att söka till kompetensråd kontra att söka till att bli verksamhetsexpert.  
 

5. Kommunikationsplan 
Förslag på kommunikationsplan är framtagen. Planen presenteras på mötet. Avsikten är att 
förmedla vidare planen till styrgruppens möte som är om en vecka. 

 

Beslut: 
Kommunikationsplanen skickas till deltagarna i AU:t, för att möjliggöra så att synpunkter kan 
lämnas innan utskick sker till styrgruppen. 
 

 
6. Info: Aktuellt läge  

http://www.vastkom.se/
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo/programplanering/projektkommunfvm.4.169b9778172cbbccdb272bdb.html
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo/programplanering/projektkommunfvm.4.169b9778172cbbccdb272bdb.html
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6.1. Läget i VästKoms projekt 
Monika ger en dragning om projektets arbete, med särskild tonvikt på behov av detaljerad 
tidsplan från FVM. 
En pilot är föreslagen, med Lerum som aktör. Arbete pågår med att tydliggöra 
förutsättningar för detta. 
 

6.2. Läget i Programmet, insyns och påverkansroller etableras. (implementering och SOKI) 
En högre delaktighet i programplaneringen är önskvärd. 

 
7. Info: Ekonomi FVM 

Budget är inom ram. Rekrytering har ej skett av alla budgeterade roller. 
En första översiktlig plan för budget 2021 presenteras. Utmaningar finns i att få till 
beställnings- och faktureringsrutiner gentemot VGR och Cerner. Arbete pågår 
 

8. Info: Risker från FVM-programmet  
Punkten hanns ej med 
 

9. Övriga frågor 
 

10. Punkter till nästkommande möte 
 
11. Avslut 

 

http://www.vastkom.se/

