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

Punkt

Typ

Beskrivning

Ansvarig

Ca tid

1

I

Status från e-råd

Sara

09.00

2

I

Status från VästKom

Sara

09.10

3

I

Status från Digitaliseringsrådet

Sara

09.20

4

D

Digitaliseringens aktörer – hur hjälper de oss?

Sara och Torbjörn

09.30

FIKA

10.00

5

I

Digitalisering i Botkyrka

Mikael Öhlund

10.15

6

D

Frågor till Micke

Alla

10.45

7

I

Hur man planerar utifrån förmågor

Johan Högne

11.00

8

A

Förmågor i Fyrbodal

Johan Högne

11.20

AVSLUT

12.00
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Status från E-råd
digitaliseringfyrbodal.se
KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP
24 feb
INTRESSEANMÄLAN
Enkelt Business case

31 jan
Analysrapport
Behovsanalys
Omvärldsanalys

21 feb

23 apr
Insatser

Handlingsplan
Sammanställning

Prioritera
fokusområden

Samman
-ställning

2019

Förankring
Remiss

Beslut
Intresseanmälan

Prioritera
insatser

Skapa
direktiv

2020
Okt-Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj - Aug

Uppstart
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Status från VästKom
4. Framtidens vårdinformationsmiljö
4.1. Info: Beskrivning av aktuellt läge, återkoppling från politisk dialog
4.2. Beslut som FVM-styrgrupp: Godkännande av projektplan (bilaga:
direktiv & projektplan)
20190618 beslutade VästKoms styrelse om bilagt direktiv. Bilagt finns
förslag på projektplan. Projektplanen förhåller sig till FVM-programmets
övergripande direktiv och tidsplan samt är gjord enligt FVMs projektmall.
En särskild viktig fråga att diskutera på mötet är relationen mellan
styrgruppen SSVIT och projektets arbetsutskott. Om, och med vilka
kompetenser, projektets AU ska kompletteras. Samt i vilka frågor som
SSVIT ska ha extrainsatta möten, alternativt delegera till arbetsutskottet att
ta beslut? Exempelvis tas förslag på finansieringsprinciper fram för
deltagandet av verksamhetsexperter, men förslaget är under bearbetning.
6. Beslut: Delregional uppföljning 2019 (bilaga)
Respektive förbundsdirektör föredrar kommunalförbundets delregionala
satsning för 2019.
Förslag till beslut: att SSVIT godkänner delregional uppföljning.

8. info: Nationell samverkan
8.1. SKR
Återkoppling från SKRs Arena för strategisk utveckling i en digital tid
8.2. Inera
8.2.1. Aktuell status
Pågående arbete med finansierinsmodell och Sverigeförhandling.
Nyetablerad ledningsgrupp inom ”SKR-familjen”. Handlingsplan: ”Ineras
erbjudande till kommunerna”.
8.2.2. info: VästKoms rekommendation på erbjudandet SDK (bilaga)
8.2.3. info: Utsedda representanter
Utsedda företrädare till referensgrupp för utredning kring kommunernas
behov av inloggningslösningar utsedda. Företrädare för: Skövde,
Bengtsfors, GITS, (Göteborg)..
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Status från Digitaliseringsrådet
Projekt Öppna data

Arbetsgrupp Digitalt stöd Infosäk

Utbildningspaket

Nulägesanalys

Plattform

Rekommendation

Styrning

Metodstöd

Marknadsföring
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Digitaliseringens aktörer
Vem hjälper oss med vad?
Digital kompetens

Digital trygghet

Digital innovation

Digital infrastruktur

Digital ledning

Tillväxtverket

MSB

Tillväxtverket

DIGG

DIGG

Skolverket

Datainspektionen

Vinnova

Lantmäteriet

SKR

SKR

Sambi

AI Center of Swden

Inera

Digitaliseringsrådet

Sambruk

Internetstiftelsen

SIS

E-Sam

REGIONALT

ESF

PTS

Reg Digitaliseringsrådet

GREAT

VGR

UBIT

Reg Digitaliseringsrådet

FVM

VästKom
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Digitalisering i Botkyrka

7
Målarkitektur 2.0
3RFvm
Mårten Mannström
Staffan Dahlin

2017-01-1
Utgåva: 2.

Hur man planerar utifrån förmågor
3.1.4 Förmågekarta

Modellen över verksamhetsförmågor (v. 1.1) syftar till att på ett övergripande sätt illustrera och beskriva
de förmågor som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård, oberoende av huvudman.

Medarbetare
&
kompetenser
Teknologier
&
verktyg

Processer
&
arbetssätt

Förmåga
Målarkitektur 2.0 3RFvm, 2017-01-11 version 2.2

Verksamhetsförmågor beskriver vad en organisation behöver kunna
för att klara sitt uppdrag. En verksamhetsförmåga är en del av
verksamheten som man kan se på och hantera som en självständig
och avgränsad komponent och den byggs upp av ett antal delar:
En karta över verksamhetsförmågor ska inte förväxlas med vare sig
organisation, funktioner eller processer. Kartan beskriver inte en
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Verksamhetsförmågor beskriver verksamheter utifrån det värde som
levereras

Verksamhetsförmågor möjliggör exekvering av vision
Vision (WHY)

▪ Det en verksamhet behöver kunna göra för att uppnå sina
mål och skyldigheter och fokus ligger på vad som ska
åstadkommas och inte hur (inte process eller värdekedja)

Realiseras genom
Verksamhetsförmågor

▪ Förmågemodellering är en metodik för att beskriva en
verksamhet oberoende av dess processer, medarbetare eller
organisationsstruktur

Exekveras av
Medarbetare

Processer

Teknologier

▪ En möjlighet för verksamheter att på ett strukturerat sätt
beskriva hela sin verksamhet utifrån dess uppdrag och
externa värde

”Verksamhetsförmågor beskriver hur verksamheter
kombinerar kunskap, processer och teknologier för att
leverera värde till sina kunder”

10
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VAD ÄR EN FÖRMÅGA OCH EN FÖRMÅGEKARTA?
FÖRMÅGA
▪ Annat perspektiv: vi tittar på verksamheten utifrån dess förmåga
(eller kapacitet) att kunna åstadkomma något

Medarbetare
&
kompetenser
Processer
&
arbetssätt

Verktyg
&
teknologier

Förmåga

=

Förmågan att…

▪ Förmåga: beskrivning av vad vi behöver kunna göra för att
uppnå våra mål och skyldigheter
▪ Fokus: beskriva vad som ska åstadkommas och inte på vilket
sätt det ska åstadkommas

FÖRMÅGEKARTA

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

Förmågan att…

▪ Samlar vi alla förmågor vi behöver får vi en förmågekarta som
beskriver hela avdelningens uppdrag

▪ Förmågekartan kan vi sedan använda som ett verktyg i vårt
arbete att utveckla verksamheten
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VAD MENAS MED FÖRMÅGOR I PRAKTIKEN?
DIGITAL
VERKSAMHETSPROCESS
”A”

NULÄGE
EXEMPEL PÅ FÖRMÅGOR
Förmågan att
rekrytera rätt
kollegor

För att sedan kunna utföra
förmågorna behöver vi sätta ihop;
processer & arbetssätt,
medarbetare & kompetenser
samt
verktyg & teknologier
som krävs.

Förmågan att
utveckla nya,
digitala tjänster

Förmågan att
säkerställa resultat
och kvalitet

EXEMPEL PÅ HUR FÖRMÅGORNA KAN UTFÖRAS

Verktyg
&
teknologier

▪ Rekryteringsprocess
▪ Systemutvecklingsprocess
Processer
&
arbetssätt

▪ Checklista för onboarding
▪ Checklista för införande av
nya tjänster
▪ Rutinbeskrivning
datainsamling

Medarbetare
&
kompetenser
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▪ CV-databas
▪ Tjänstehanteringssystem
▪ Analysstöd

▪
▪
▪
▪
▪

Projektledning
Programmering
Testning
Analys
Intervju

7

Olika nivåer av förmågekartor
Övergripande typer av förmågor

Aggregerade områden av förmågor
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Konkretiserade verksamhetsförmågor

7

Exempel på användning av förmågekartor

Prioritering av förmågor
Förmågor tas fram och blir
prioriterade enligt riktning

Kartläggning av stöd
Nuvarande stöd kartläggs för
varje verksamhetsförmåga

14

Identifiering av gap
De två vyerna kan jämföras för att
illustrera var det finns förändringsbehov
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EXEMPEL FRÅN NORRKÖPING
• Förmågekarta för Digitaliseringsavdelningen
• Förmågekarta för samverkan kring e-tjänster
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STÖDFÖRMÅGOR

KÄRNFÖRMÅGOR

Vad vi måste klara av för att
skapa förutsättningar och
möjligheter för vårt
nyttoskapande

Vad vi måste klara av för att
direkt skapa nytta för
kommunen och dess
invånare

Säkerställa och engagera rätt kollegor till avdelningen

Attrahera och
rekrytera rätt
kollegor

Skapa en
inspirerande och
välmående
arbetsmiljö

Säkerställa
konstruktiva avslut
för kollegor

Förstå verksamheternas behov av digitala verksamhetsupplevelser

Identifiera och fånga
verksamheternas
behov

Bygga, utveckla och upprätthålla kompetens
Omvärldsbevaka

Identifiera kompetensutvecklingsbehov

Inspirera till
kompetensutveckling

Utbilda och kompetensöverföra
inom avdelningen

Analysera
verksamheternas
behov

Säkerställa att
avdelningen har
uppfattat behov på
rätt sätt

Säkerställa och
underhålla rätt
försörjning till
avdelningen och
dess tjänster

Utmana etablerade
strukturer och
arbetssätt

Inspirera till
digitalisering

Transformera genom digitala verksamhetsupplevelser

Utforska och pröva
tillämpningar av digital
utveckling

Utveckla nya digitala tjänster

Inspirera till förändring

Säkerställa rätt initiativ

Leda och stödja kommunen genom
digitala förändringsresor

Skapa och införa digitala
verksamhetsupplevelser

Säkerställa och upprätthålla avdelningens försörjning och
ekonomi
Styra, sköta och
följa upp
avdelningens
ekonomi

Generera koncept för digitala verksamhetsupplevelser

Utforma nya digitala
tjänster

Bygga nya digitala
tjänster

Distribuera digitala tjänster

Validera nya
digitala tjänster

Avveckla digitala tjänster

Förvalta digitala verksamhetsupplevelser

Föra dialog med
leverantörer och
underleverantörer

Leverera digitala
verksamhetsupplevelser

Stödja kollegor i digitala
verksamhetsupplevelser

Underhålla digitala
verksamhetsupplevelser

Förbättra digitala
verksamhetsupplevelser

LEDNINGSFÖRMÅGOR

Säkerställa livscykeln för avdelningens gemensamma
strukturkapital och tillgångar

Säkerställa logisk
och fysisk
säkerhet

Upprätthålla,
leverera och
utveckla nytt
strukturkapital

Förvalta
avdelningens
fysiska tillgångar

Sätta rätt mål för avdelningen
Förstå kommunens
prioriteringar

Vad vi måste klara av för att
styra, utveckla och
samordna vårt
nyttoskapande

Utveckla avdelningen

Formulera riktning
för avdelningen

Identifiera
nödvändiga
förmågor

Utveckla
avdelningens
förmågor

Bygga kultur

Kommunicera om avdelningen och dess tjänster
Skapa efterfrågan av
digitalisering

Skapa och underhålla
relationer med
verksamheterna

Kommunicera internt inom
avdelningen

Kommunicera om
händelser inom avdelningens
leveranser

Vägleda mot rätt mål inom avdelningen
Kommunicera
syfte med
prioriteringar
och mål

Motivera och
inge mod hos
kollegor

Vägleda mot
rätt beslut

Säkerställa resultat och effekt

Fastställa och
revidera
kvalitetsnivåer

Följa upp
avdelningens
resultat och
kvalité

Följa upp
effekthemtagning av
kommunens
digitalisering

Bygga och utveckla relationer och partnerskap
Säkerställa rätt
partnerskap
med rätt
partners

Skapa och
underhålla
relationer med
partners

Vara en aktiv
partner
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Workshop Förmågor
Medarbetare
&
kompetenser
Teknologier
&
verktyg

Processer
&
arbetssätt

Förmåga
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Syfte & mål
• Syftet med workshopen är att
skapa en större förståelse för
olika medlemskommuners
medarbetarkompetens.

• Målet med workshopen är att
identifiera kompetens inom
respektive kommun.
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Övning nr 1
• Under 5 min skriv ner kompetensområden som du anser att ni är
starka inom.
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Övning nr 2
• Under 5-10 min i grupper om
2-3 personer skriv en kort
definition av kompetensområdet.

