Möte för e-råd
2019-08-29

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

Typ

1
2
3
4

I
I
D
D

5

D

6
7
8

D
D
I

Beskrivning

Ansvarig

Ca tid

Genomgång av minnesanteckningar
Lägesrapport från representanter – vad gör ni nu?
Definition av digitalisering
Behovsanalys, metod och angreppssätt
FIKA
Digitaliseringsrådets och VästKoms handlingsplaner för
digitalisering, hur vi kan förhålla oss till dem
Förändrad tidsplan
Konferensdag den 25 oktober 8 november
E-rådets kommande träffar

Henrik
Sara
Sara
Sara
Sara

13.00
13.10
13.40
14.00
14.30
15.00

Sara
Sara
Sara

15.20
15.45
15.50

1

Tidigare minnesanteckningar
▪ Angelica valdes in som adjungerad
▪ Genomgång av Teams
▪ Genomgång av tidsplan
▪ Definition av digitalisering (nästa bild)
▪ Digital transformation – verktyg och metoder
▪ Målgrupper för behovsanalysen
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Lägesrapporter
▪ Hur går det med digitaliseringen?
▪ Vad ser du för utmaningar och möjligheter?
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Definition av digitalisering
DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITISERING

DIGITALISERING

Information och
kommunikation

Processer

Kultur och
organisationsmodell

Digitalisera grundläggande
funktioner
Vi har digitala kontaktytor
för våra invånare men
bakomliggande processer
är inte digitala
Informations- och
kommunikationsarbete
sker digitalt

Fokus på effektivisering
och automatisering av
interna processer
Processkartläggningar för
att identifiera
effektiviseringsmöjligheter
Inifrån- och ut perspektiv

Utifrån samhällskrav och
beteenden i den digitala
världen arbetar vi mer
utforskande för att skapa
nya möjligheter och
innovationer och bygger
en ny kultur
Utifrån- och in perspektiv

Definition
Vi omvandlar analog
information till digital
med stöd av teknik

Definition
Vi förändrar vårt
arbetssätt och våra
verksamhetsprocesser
med stöd av modern
teknik

Definition
Vi gör en
genomgripande
verksamhetsomvandling
med stöd av modern
teknik
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Behovsanalys
Metod och innehåll
▪ Metod för behovsanalyser med deltagande nätverk i e-råd
▪ Workshop – behovsanalys
▪ Enkätundersökning

Presentationens innehåll
▪ Digitalisering – en kort genomgång av en pågående förändring
▪ Fyrbodals e-råd – en kort presentation av Fyrbodals styrgrupp för gemensamma
digitala insatser
▪ Vad ni ska hjälpa till med – En behovsanalys som underlag till handlingsplanen
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Behovsanalys
Planering
Målgrupp

Preliminära datum

E-samhälle

5 september

Infrastrukturnätverket

6 september

Kommundirektörer

27 september

Utbildningschefer

27 september

Socialchefer

25 oktober
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Behovsanalys
Workshopens metod
Öppen workshop
Fråga: Vad behöver ni hjälp med för att kunna
nå vår målbild (Historien om Tim)?
1. Var och en för sig – Reflektera över frågan.
Skriv ner identifierat behov på en post-it
(ett behov per post-it).
2. Arbete två och två – Resonera kring
behoven. Prioritera behoven stort, större
till störst. Omformulera och skriv nya om
det behövs.
3. Gemensam redovisning - Två och två
redovisar ni behoven för gruppen.

Frågor utifrån
tänkta insatser

Styrd workshop
Vilka målgrupper ser du är i störst behov av
att höja sin digitala kompetens?
▪ Frågor om utformning (salsundervisning, elearning, föreläsningar)

Vilket typ av stöd ser du skulle ge mest nytta i
din organisations verksamhetsutveckling för
att öka takten för kommunens digitala
transformation?
▪ Stöd med upphandling i samverkan
▪ Utveckla e-tjänster..

Nu – 15.00
Serveras i en
kaffeautomat nära dig
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Digitaliseringsrådet i Västra Götaland
Hur det hänger ihop

Digitaliseringsrådet
Västra Götaland
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Digitaliseringsrådet i Västra Götaland
Organisering
Regionstyrelsens
beredningsgrupp för hållbar
utveckling (BHU)

RUN

Västgruppen

Digitaliseringsråd
Arbetsgrupp för genomförande

Digital Agenda
Mål och strategi

Digital Agenda
Handlingsplan

SITIV
GITS

Kommunalförbunden
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Digitaliseringsrådet i Västra Götaland
Strategi och handlingsplan
Digital Agenda
Mål och strategi

Digital Agenda
Handlingsplan

▪
▪

KRAFTSAMLINGAR
1. Bredbandstillgång i bristområden
2. Informationssäkerhet
3. Långsiktig digital informationsförsörjning
4. Digitala integrationer och standards
5. Öppen data
6. Öka antalet e-tjänster
7. Effektiv offentlig IT-drift

▪

Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag
Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer
innovation och delaktighet
Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Strategi för att nå målen
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Fokusera på nyttan för medborgare/invånare och näringsliv.
Lyfta fram och visualisera olika aktörers positiva arbete av
relevans för Västra Götaland.
Hjälpa till att förankra nationella tjänster och mål.
Arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter
och samarbetsmöjligheter för att främja en utveckling för
"Digitalisering i människans tjänst".
Identifiera projekt och områden att kraftsamla kring.
Genomföra och delfinansiera identifierade projekt och
insatser där kraftsamling ger ett mervärde.

OMRÅDEN SOM HANTERAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stödja införandet av nationell e-legitimation
Stödja e-hälsoarbetet
Stödja IT-användning i små- och medelstora företag
Nyttjande av digitaliseringens möjligheter i utbildning och skola
Tryggad jämställd kompetensförsörjning inom IT-sektorn
Öka antalet privatpersoner med digital kompetens
Skapa förutsättningar för ökad delaktighet och ökad
medborgardialog
Öka samhällsnyttan och tillgängligheten till geodata
Webbplats för nyanlända
Öka innovation i offentliga tjänster
Arbeta för att kunna verka på distans
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VästKom e-samhället och digitalisering
Organisering
VästKoms styrelse

Förbundsdirektionen

Ledningsgrupp VGK
SITIV

SSVIT

Fyrbodals E-råd

GITS

ALVG

E-samhälle

E-samordnare

Handlingsplan
Digitalisering
2019
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VästKom e-samhället och digitalisering
Handlingsplan
Handlingsplan
Digitalisering
2019

Nationell påverkan
Uppgiften är att upprätthålla struktur mellan
SKL/Inera och kommunerna i VG. Kravställ behovet
av internationella/nationella regelverk/standarder.
Involvera och föra Västra Götalands kommuners
talan med nationella aktörer. Vara stödjande i
tillhandahållandet av nationella tjänster.
Mål
▪ Västra Götalands kommuner erbjuds nationella
tjänster som motsvarar kommunernas behov
▪ Nationell tjänst för säkra digitala meddelande
erbjuds kommunerna
▪ Fler nationella tjänster nyttjas av kommunerna
2019, än 2018
Kommunens roll
Kravställ kommunala behov. Nyttja efterfrågade
tjänster.

Kommunernas arbete med Framtidens
vårdinformationsmiljö
Uppgiften är att ingå i VGR:s ledningsstruktur för
FVM för att tillgodose kommunernas behov.
Medverka till att ta fram attraktiva FVM-optioner.
Driva arbetet med att få till
informationsutbyte mellan huvudmän inom vård och
omsorg. Kommunicera arbetet.
Mål
▪ Kommuner som tecknat fullmakt avropar tecknade
optioner
▪ Projekt etablerat för kommunernas arbete med
informationsutbytet inom vård och omsorg/FVM
Resurser
Ansvariga för delregional implementering är
kommunalförbunden, genom stöd från VästKoms
delregionala satsning på vård och omsorg
Kommunens roll
Bilda arbetsgrupper för att kunna besvara
erbjudandet av option i FVM. Vid nekande svar på
optionserbjudande 2 & 3 - påbörja
anslutning/upphandling för producera information till
nationell tjänstplattform/NPÖ. Delta i expertgrupper
och kravställ kommunala behov för
informationsutbytet.

Drift- och utförarorganisation av
välfärdsteknik
Förtydligande av förstudie av välfärdsteknik tas fram
genom ett erbjudande.
Mål
▪ Koncept är framtaget, för kommunerna att ta
beslut på 2019
Kommunens roll
Delta i arbetet med framtagande av konceptet.
Besvara erbjudandet.
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ALTERNATIV 1 - TIDPLAN

Optimistisk men
genomförbar
Workshop med
kommundirektörer,
infrastrukturarbetsgrupp,
utbildningschefer och esamhälle. Enkätundersökning
med socialcheferna.

Insamling
initiativ

Behovsanalys

30 sep

Besluta om
strategiska
insatser

3 oktober

Remiss

Okt-nov

Beslut om
handlingsplan

15 nov

Erbjudande
om
deltagande

20 dec

Insats
startas

Insamling av initiativ baserade
på våra antaganden och vi tror
att vår bild är ganska
överensstämmande med
behovsanalysen.

3 feb

Analysen görs samtidigt som
handlingsplanen

ALTERNATIV 2 - TIDPLAN

Behovsanalys

Insamling
initiativ

Besluta om
strategiska
insatser

10 nov

28 nov

29 nov

Väldigt realistisk

Remiss

Beslut om
handlingsplan

Erbjudande
om
deltagande

Insats
startas

Nov-jan

X jan

10 feb

10 mars

Workshop med
kommundirektörer,
infrastrukturarbetsgrupp,
socialcheferna
utbildningschefer och esamhälle.
Finns möjlighet att utöka med
fler grupperingar.
Insamling av initiativ baserade
på behovsanalysen.
Analysen görs innan
insamlingen av initiativ.

7

Digital Agenda 2019 Fyrbodal
Johan Hogsved
CEO, Rebl industries
Vad är AI? Hur AI tillämpas i organisationer i Sverige
och hur det kan användas i kommunerna

Johan Magnusson
Avdelningschef för Informatik på Göteborgs Universitet
och föreståndare för SCDI Göteborg
Hur vi kan mäta en organisations digitala mognad

Annica Wallenbro Stojcevski
Business Group Lead - Cloud & Enterprise, Microsoft
Hur vi skapar balans i vardagen med hjälp av teknik

Sara Herrman
Digitaliseringssamordnare, Fyrbodals
kommunalförbund
Digitalisering - när samverkan är en nyckelfaktor

8 november
09.00 - 16.00

Quality Hotel
Vänersborg
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Mötestider för hösten 2019 (och vinter 2020)
Fungerar dem?
▪ Torsdagen den 29 augusti 13.00-16.00

▪ Torsdagen den 3 oktober 09.00-12.00 – Via Teams?
▪ Fredagen den 29 november 09.00-12.00
▪ Torsdagen den 16 januari 13.00-16.00

▪ Torsdagen den 20 februari 13.00-16.00

