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Agenda
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Pun
kt

Ty
p

Beskrivning Ansvarig Tid

1 I Vad händer i Uddevalla kommun? CG, Roger Granat 13.00

2a I RPA-utveckling med hjälp av Uipath (Åmål utvecklar en robot för 
ansökan som försörjningsstöd)

CG, Roger Granat 14.00

2b A Bikupa om robotutveckling i social verksamhet i kommunerna CG, Alla 14.15

FIKA

2c D Tankar om ”robotutveckling” CG, Alla 14.50

3 I Tidsplan för erbjudande FVM CG 15.05

4a I Information om NITHA CG 15.20

4b D Intresse och behov av NITHA CG 15.35

5 I Påminnelse om Enkäten CG 15.50

6 D Ev. Övrigt (Turné med info) CG, Alla



3

Vad händer i Uddevalla kommun?

1



Välkommen Roger Granat!



5

RPA-utveckling med hjälp av 

Uipath

RPA-utveckling med hjälp av Uipath (Åmål utvecklar en robot 
för ansökan som försörjningsstöd)

2a



Välkommen Roger Granat… igen!



7

Bikupa om robotutveckling i 

social verksamhet 

2b



8

FIKA



9

Tankar om robotutveckling i 

social verksamhet 

2c



Tankar om Robotutveckling

Vilka processer kan ”robotiseras” (RPA) i socialtjänsten i din kommun?

- Pågår det arbete med detta?
- Möjligheter och problem med robotisering?
- Finns behov av stöd?
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Tidsplan för erbjudande FVM

3



• Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan Vårdgivare

• Option 2: Journalsystem för elevhälsa

• Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård 

Erbjudandet gäller innehåll i optionerna:
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• Erbjudande om optionsinnehåll skickas ut till kommunerna 31/5  2019

Tidsplan för FVM

• Utsedda kontaktpersoner i kommunerna informeras 7/5 (Uddevalla)

• Utsedda kontaktpersoner i kommunerna bereder sedan options-
erbjudandet inför kommunens beslut

• 26 november 2019 är sista dag för avrop för kommunerna
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Södra området
driftstart våren  2021

Initiera Regional design Driftsättning Utrullning

Västra området
driftstart våren 2022

Östra området
driftstart hösten 2022

Norra området
driftstart hösten 2022

Tidsplan för FVM (införande av Millenium)
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Kontaktpersoner i kommunerna för FVM

Som kontaktperson för din kommun ansvarar du bland annat för att:

• Ta emot, filtrera och sortera information kring FVM för att sedan förmedla till funktioner för 
information, beredning, beslut och förankring i din kommun.

• Framföra kommunens behov och synpunkter till VästKom.

• Samordna dig med övriga kontaktpersoner i er kommun (Gäller om ni är flera).

• Identifiera nyckelpersoner och kompetenser som kan bidra i olika aktiviteter inom FVM.

• Förbereda kommunen för att kunna ta emot, bereda och besluta om optionserbjudandet.

• Delta i den arbetsgrupp som ska bereda underlaget med optionserbjudandet.
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NITHA

IT-stöd för händelseanalys

INERA

4



Utgångspunkt och arbetssätt, NITHA







Lokal organisation







NITHA
INERA

https://www.inera.se/tjanster/nitha--it-stod-for-handelseanalys/nitha-it-stod-for-handelseanalys/
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Intresse och behov av NITHA?

4b



Finns det intresse för NITHA?

Finns det behov av verktyget?

Jag vill gärna ha era synpunkter på detta…
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Påminnelse om enkäten

5



Vi vill gärna att nu svara på enkäten…



29

Ev. övrigt

6



Övrigt

Finns det önskemål/behov av besök av oss i respektive kommun för information om digitalisering? 


