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4
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5
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Beskrivning
Presentation av nya deltagare
Tidigare minnesanteckningar
Ersättares roll i E-rådet
Visionen om ett hållbart digitaliserat Fyrbodal
Presentation av anbud gällande konsultstöd
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Status och diskussion om projektdirektiv ”Handbok för
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1) Presentation av nya deltagare
Tove Andersson, Lysekils kommun är med för första gången och hälsas välkommen.
Sophia Vikström, hade utsetts som ny representant i e-rådet men kommer att sluta i Melleruds
kommun så ny representant behöver utses.

2) Tidigare minnesanteckningar
Handlingsplanen har varit ute på remiss i olika nätverk. Sara har sammanställt och besvarat samtliga
inkomna synpunkter. Nu är handlingsplanen i kommundirektörsnätverket för beslut, detta kommer att
ske den 3 april. Att beslutet skjutits fram gör att tidplanen för handlingsplanen förskjuts något.
Sara kommer att skicka ut erbjudande om insatser till samtliga kommuner som kommer att svara i ett
särskilt formulär.

3) Ersättares roll i E-rådet
Flera representanter i e-rådet har framfört önskemål om att kunna skicka ersättare om ordinarie
representant inte kan delta. Förslaget är att det är den ordinarie som utser en ersättare som under det
möte den är med har samma befogenheter som ordinarie. Uppdragshandlingen uppdateras och ska
godkännas av kommundirektörsnätverket 3 april.
E-rådet framför att ersättaren bör komma från samma arbetsområde som ordinarie och att det
underlättar om hen kommer från samma kommun eftersom det är lättare att föra över information inför
mötet.

4) Visionen om ett hållbart digitaliserat Fyrbodal
Det har framförts en del kritik mot Historien om Tim som vision. Kritiken handlade dels gällande
innehållet, dels hur beslutet om att anta filmen som vision beretts och fattats - förankringen har brustit.
Önskemålet är att istället använda regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige.
En annan synpunkt som lyfts in är att det är många olika handlingsplaner/-strategier att ta hänsyn till.
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Tim står inte i direkt motsatsförhållande till regeringens vision, men det kan vara klokt att ändå luta
oss mot regeringens version. Vi är dock eniga om att texten är väl lång för att vara en vision. E-rådet
beslutar att ändra i underlagen så att det är regeringens vision som ligger till grund för handlingsplanen

5) Presentation av anbud gällande konsultstöd
Saras kollega på förbundet, Curt-Göran Crantz, skulle arbetat tillsammans med Sara kring e-rådet,
men projektet Framtidens vårdinformationsmiljö har slukat nästan all hans tid. Sara har därför tagit
hjälp av en konsult med vissa delar av e-rådets arbete.
Inför kommande arbete har en ny direktupphandling påbörjats. Sara presenterar de inkomna anbuden.
Intervjuer kommer att genomföras under vecka 12-13. E-rådet ger Sara mandat att besluta om vilken
konsult som ska anlitas.

6) Presentation av intresseförfrågningarna och diskussion om potentiella
förbättringar
E-rådet går igenom intresseförfrågningarna för möjliga insatser – dessa kommer att skickas till
kommunerna.
•
•
•
•

Koncept för samordnad upphandling av IT-lösningar (förstudie).
Handbok för digitalisering (projekt).
Digitala möten (projekt).
Digital delaktighet för kommuninvånare och företag (förstudie).

Det kan vara svårt för kommunerna att hinna svara på intresseförfrågningar redan till 20 april (om de
skickas ut 6 april). E-rådet beslutar att flytta fram datumet till 15 juni.
Intressenter behöver förtydligas, det är lite svårt att förstå hur konsulten tänkt. Sara tar med sig detta.
Sara justerar i underlagen utefter ändringsförslagen, dessa finns i Teams.
Sara redogör också för det mer operativa projektet ”Digitala processer i Fyrbodal” som ska pågå från
april 2020 till oktober 2021. Det omfattar kompetenssinsats för verksamhetsutvecklare – bl a
projektledning, tjänstedesign och behovsdriven utveckling. Alla kurser och föreläsningar som görs ska
spelas in och läggas på en digital plattform. Projektet börjar med socialtjänsten men ska sen kunna
utvecklas vidare för andra områden inom kommunen. Den digitala plattformen ska också ge möjlighet
till samverkan i olika kluster, att ta del av varandras resultat. Sara har tagit fram en kort film som
beskriver projektet och det är fritt att dela filmen. Projektet kommer att påbörjas i april med att
utbildningsmaterial tas fram av Sara och en konsult, kommunernas resurser kopplas in i augusti.

7) Status och diskussion om projektdirektiv ”Handbok för Digitalisering”
Sara har tillsammans med Angelica arbetat vidare med projektdirektivet. Tanken är att handboken bl,a.
ska bygga på redan framtagna underlag utifrån projektet ”I Care 4 Fyrbodal”.
Det finns modeller inom utbildningsområdet som verkar bygga på samma princip som det projektet
avser att arbeta med – det behöver kopplas ihop så att hela kommunen arbetar efter samma modell och
åt samma håll. Att inte göra det skapar ineffektivitet och bygger hinder som behöver hanteras. Mycket
energi läggs på teknik, men det behövs också kompetens att hantera tekniken. Det krävs också en
förändringsförmåga. Vi behöver ta ett första steg från att många är ”omedvetet omedveten” till att
åtminstone bli ”medvetet omedveten”.
DiMiOS – ett verktyg för att mäta digital mognad. Sara har haft kontakt med Jenny Hurtig på
Jönköpingsregionen som skapade en gemensam digitaliseringsorganisation för 10 år sen. De använde
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inledningsvis ett verktyg för att kartlägga den digitala mognaden och inrättade en stödorganisation för
att vägleda, stötta och ge rätt förutsättningar för de tillfällen där enkäten skulle genomföras.
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