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1) Genomgång av minnesanteckningar
Se tidigare minnesanteckningar.

2) Lägesrapport från representanter – vad gör vi nu?
Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?
Jörgen: Inte hunnit träffa ledningsgruppen och arbetar nu med andra stora frågor vilket gör att fokus på
digitalisering inte kan ges så stort utrymme. Information om FVM-beslut på gång. Det finns en större
förståelse för digitaliseringsfrågan, men kommer ofta att handla om ekonomi. Varje förvaltning har
ansvar för sina egna delar. Ett problem att molntjänster just nu inte tillåts enligt gällande policy vilket
innebär en del svårigheter.
Angelica: I Uddevalla är automatisering på gång. En rapport har kommit ifrån konsulters
genomlysning men Angelica inte läst den ännu. Det finns farhågor om att det finns större utmaningar
att införa automatisering än man ännu inser. På gång att se över organisation etc. för att anpassas till
det som komma skall. Vem driver frågan för digital agenda? Vad finns idag och vad behövs imorgon?
Angelica kan återkoppla
Titti: digitaliseringsfrågan aktuell i socialchefsnätverket där FVM är högaktuellt och även RPAprojektet. Där finns ett stort intresse, men det behövs en tydligare central styrning då projektet var
dåligt förankrat. Kan RPA vara ett område att specificera som aktivitet i handlingsplanen – vad krävs
för att göra den typen av satsning?
Anna: I näringslivsnätverket och projektet för bättre företagsklimat finns det en ambition att utveckla
fler e-tjänster. Det sker initiativ på nationell nivå så det ligger mer fokus på att utveckla det som
utvecklas nationellt än att ta fram egna. Sotenäs upphandlat ny digital plattform. Det har genomförts
fokusdagar kring digitalisering. Kommundirektörsnätverket har uppe digitalisering i någon form på
nästan varje möte. Kultur – pratar om tillgänglighet till kultur, kan ju ske med hjälp av digitala
lösningar. Det finns et projekt för att skapa arena för e-sport, vi ska följas upp hur det går.

3) Definition av digitalisering
Sara presenterar en idé till definition. Deltagarna tycker att det är bra formulerat, det är bra att dela upp
i tre begrepp (digitisering, digitalisering och digital transformation).
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4) Behovsanalys, metod och angreppssätt
Förra mötet pratade vi om metod för behovsanalysen. En risk är att inte få tillräckligt med tid på
nätverksmötena då både förankring och behovsanalys bör ske. En idé är kombinera information på
nätverksmöten med en enkät för att på det viset få input till behovsanalysen. Alternativt att Sara deltar
på två nätverksmöten, vid första tillfället sker information och förankring, vid andra tillfället
genomförs workshopen. Det behöver vi ta hänsyn till tidplanen.
Metod för workshopen – öppna frågor eller mer styrt med frågor utifrån tänkta insatser? Syftet med
behovsanalysen är att identifiera prioriterade insatser. Kan vara bra att ge information om det vi redan
har identifierat och be om kompletteringar och sen genomföra en mer styrd workshop. Eller köra mer
öppen workshop i nätverken med socialchefer, utbildningschefer etc och en mer styrd med
kommundirektörerna. Näringslivscheferna är inte inplanerade för workshop, men det är möjligt för
Sara att vara med vid deras nästa möte. Innan materialet presenteras för kommundirektörerna ska erådet bereda det.
Angelica och Sara tittar vidare på hur behovsanalysen ska utformas.

5) Digitaliseringsrådet och VästKoms handlingsplaner för digitalisering
och hur vi kan förhålla oss till dem
Handlingsplan, Digitaliseringsrådet i Västra Götaland
En aktör som vi har att förhålla oss till är det Regionala Digitaliseringsrådet. Det finns en digital
agenda i regionen - Digitalisering i människans tjänst, liksom en handlingsplan. Viktigt för e-rådet att
känna till dessa och de mål, strategier och kraftsamlingsområden som finns uppsatta där. När
Fyrbodals handlingsplan utformas behöver vi ha med oss redan beslutade mål etc. En reflektion från
deltagarna på mötet är att det är väldigt många mål i de dokument som redan finns, Fyrbodals
handlingsplan bör ha färre punkter. Det är också en handlingsplan för VG-regionen, IT-cheferna i
Fyrbodal känner inte att det är självklara punkter för dem. Det är av intresse att titta på vad som gjorts
lokalt rörande mål och kraftsamlingar? Ansvaret för uppföljning ligger på Västra Götaland.
Handlingsplan, VästKom
VästKoms handlingsplan är politiskt förankrad och beslutad, ett måste för oss att förhålla oss till. I
handlingsplanen finns FVM med där anges det att digitaliseringssamordnare på Fyrbodal ska fungera
om samordnare för implementering, t ex ha kontakt med alla kommuner. Vi behöver även förhålla oss
till projektet för gemensam drifts- och utförandeorganisation av välfärdsteknik, SIV – ska tas fram ett
förtydligande av förstudien genom ett erbjudande.
Både FVM och eventuellt SIV kommer att ta mycket tid och kraft för kommunerna. E-rådet måste
beakta detta och fundera över hur vi kan utgöra ett stöd för kommunerna i detta – vilka aktiviteter ska
vi ha med i vår handlingsplan?

6) Förändrad tidsplan
Deltagarna förordar alternativ 2 eftersom det ger mer tid åt förankring och input vilket är mycket värt
för den fortsatta processen.
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7) Konferensdag den 8 november
Det finns en del projektmedel kvar från tidigare år som kan användas till en konferens om
digitalisering. Konferensen blir 8 november, klockan 9-16, Quality Hotel i Vänersborg. Boka datumet!
Såväl offentlig förvaltning som näringsliv ska bjudas in.
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/digitalisering/digitaliseringsdagen2019/

8) E-rådets kommande träffar
Mötet 3 oktober blir via Teams.
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