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Minnesanteckningar behovsanalys 

Fyrbodals nätverk för e-samhälle och e-hälsa 

Information om möte 
Datum 15 oktober 

Tid fm 08.30-.12.00 

Lunch 12.00-13.00 

Tid em 13.00-16.00 

Plats Quality Hotel, Vänersborg 

 

Deltagare förmiddag 
Namn Kommun 

Thore Andersson Uddevalla 

Andreas Jensen Uddevalla 

Marianne Olofsson Munkedal 

Göran Engblom Orust 

Torbjörn Svedung Mellerud 

Staffan Sindsjö Åmål 

Fredrik Karlsson Vänersborg 

Lena Sjöström Vänersborg 

 

Deltagare eftermiddag 
Namn Kommun 

Maria Munksedt Sotenäs 

Henrik Röste Färgelanda 

Thomas Wennersten Trollhättan 

Eva Adriansson Trollhättan 

Björn Kläth Strömstad 
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Mötespunkter 
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för 

arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Tid fm Tid em 

1 I Agenda och introduktion Sara 09.00 13.00 

2 A VAD behöver vi göra? Alla  13.30 

3 I Introduktion metoder Sara  14.10 

4 A VEM gör vi det för? Alla  15.00 

5 A HUR ska vi göra? Alla  15.20 

6 I Avslutning Sara  15.50 

 

1) Agenda och introduktion 
Sara föredrog dagens agenda och gav en introduktion i hur handlingsplanen är ett steg närmare att nå 

den målbild (Historien om Tim) som beslutats av VästKoms styrelse. 

Under introduktionen diskuterades följande 

▪ En tydligare koppling mellan e-rådet och politiken. Om vi vill åt samma målbild är det av stor 

vikt att politiken i varje kommun är medvetna om och agerar på det. 

▪ Hur synkar vi de strategier och handlingsplaner som redan är framtagna? Alla kommuner har 

inte handlingsplaner i dagsläget, men för nästa handlingsplan så bör man kunna granska de 

som finns för att hitta insatsområden till handlingsplanen. 

▪ Önskemål att skapa en webbsida specifik för Fyrbodal att dela vad som är på gång. Många 

använder Dela Digitalt men det kan vara svårt att få en överblick över just Fyrbodal. 

Sara tar med sig frågorna tillbaka till e-rådet. 

2) Vad behöver vi göra 
Deltagarna fick sätta sig i mindre arbetsgrupper för att tillsammans designa en insats som kan vara 

aktuell att få med i handlingsplanen.  

3) Introduktion metoder 
Sara föredrog de metoder som ska användas för nästkommande workshopmoment. 

4) Vem gör vi det för 
Deltagarna fick fortsätta att arbeta med sina insatser genom att hitta målgrupper som bör motta den. 

5)Hur ska vi göra 
Deltagarna fortsatta med att hitta specifika aktiviteter och metoder som gör att målgruppen kan ta emot 

insatsen. 

6) Avslutning 
Sara avslutade med att berätta hur resultatet kommer att sammanställas och hur det kommer att 

användas i samband med handlingsplanen. 

Bilagor 
▪ 2019-10-15 - Bilaga 1-Presentation av agenda 

▪ 2019-10-15 – Bilaga 2-Sammanställning av resultat 


