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Beskrivning
Tidigare mötesprotokoll
Hur står det till i Corona-tider?
Våra förmågor, hur tar vi det vidare?
Presentation av ”Snabbutredning – Politiska
sammanträden på distans”
PAUS
Presentation och diskussion av utkast till direktiv
”Digitala möten”
Regional IdP inom Västra Götaland
Förändrad roll för VästKom i digitaliseringsområdet
Information från regionala Digitaliseringsrådet
Övrigt
AVSLUT

Ansvarig
Sara
Alla
Johan Högne
Christian Lund

Ca tid
13.00
13.05
13.45
14.00

Sara

14.30
14.45

Christian Bonfré
Sara
Sara
Alla

15.00
15.15
15.40
15.50
16.00
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Tidigare mötesprotokoll
• Intresseförfrågningarna har gått ut, svara senast 15 juni (kommer påminna nätverken
nästa vecka)
• Omställningsfonden
• Digitalisering i Botkyrka och NIS-direktivet
• Förmågekartläggning

Tidigare minnesanteckningar
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Tidslinje

INSATSER

HANDLINGSPLAN

2020

Jan
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Mars
April
Maj
Juni
Juli
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Sept
Okt
Nov
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3 apr

15 jun

Beslut

Remiss

Förankring

Marknadsföring

Skapa projektdirektiv

Prioritera
förfrågningar

Projekt ”Digitala processer”
Uppstart ”Digitala möten”
Uppstart ”Handbok för digitalisering”
Uppstart ”Digital delaktighet”

RAPPORT

MÖTEN
E-RÅD

MÖTEN
E-SAM

Uppstart ”Upphandling”

13 feb

16 jan

20 feb

14 maj

19 mar

23 apr

3 nov

22 sep

18 jun

10 sep

17 dec

29 okt

13 nov
Utvärdering

22 okt

Sammanställning

Redovisning
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Hur står det till i Coronatider?
❑ Vad har ni upplevt för nya utmaningar?
❑ Var har ni upplevt för nya möjligheter?
❑ Vad ser du att nätverket och förbundet kan hjälpa till med?

Förmågebaserad planering
Möjligt upplägg för workshopserie
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Framtagning av förmågekarta
Centrala frågeställningar

Vilka förmågor
behöver
verksamheten?

Hur bra är vi på dessa
förmågor idag?

Hur bra vill vi vara på
dessa förmågor?

ARBETSINSATS

7

Vilka
förbättringsområden
finns?
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Framtagning av förmågekarta
Möjligt upplägg för workshopserie

Aktivitet:

Workshop 1
Uppdrag/mål
och identifiering
av stödjande
förmågor

Workshop 2
Gruppering,
revidering och
påfyllning av
förmågor

Workshop 3
Revidering,
kontroll och
fastställande av
förmågekarta

Workshop 4
Analys av
nuläge och
definition av
målbild

Workshop 5
GAP-analys

Leverabel:

Ger samsyn kring
uppdrag och mål.
Ger förståelse för
förmågeplanering.

Effekt:

▪
▪
▪
▪

-

Ger nytt perspektiv för att
betrakta den egna
verksamheten.
Ger fördjupad
verksamhetsförståelse.

Skapar samsyn kring
verksamhetens nuvarande
förmåga.
Ger gemensam prioritering
av de olika förmågorna.

Workshoparna genomförs som halvdagspass, med cirka 1 vecka mellan tillfällena.
Inför workshopserien förväntas deltagarna läsa in ett kort material om förmågeplanering.
Mellan workshoparna förväntas deltagarna reflektera över det sammanställda resultatet, inför kommande workshop.
Workshop 4 och 5 är en option. Inför workshop 4 förväntas deltagarna svara på en enkät gällande förmågornas nivå.
8

Ger förmåga att
prioritera insatser utifrån
effekt på måluppfyllelse.
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Våra förmågor, hur tar vi det vidare?
• Beslut om att kommuner som ej vill delta i förmågekartläggning återkopplar innan 31 maj
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Snabbutredning – Politiska
sammanträden på distans

Projekt - Digitala möten
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Digitala möten - projektdirektiv
• Beslut om att uppdatera projektdirektivet utifrån inspel från deltagare i mötet
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Regional IdP för Västra Götaland
Christian Bonfré informerar om uppdrag från VästKom att ta fram ett erbjudande för en
gemensam IdP för Västra Götaland.
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Förändrad roll för VästKom i
digitaliseringsområdet
10 milj./år

FVM

Statliga medel
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Förslag på förändring
Förslag 1 - Enligt handlingar
Förslagets innebörd
❑ Antalet eSamordnare sänks från dagens åtta, till tre.

Budget
VästKom Centralt
GITS
eSamordnare

1 000 000kr/år
4 000 000kr/år
3 000 000kr/år

Delregional förankring/delaktighet

Totalt grundverksamhet:

8 000 000kr/år

▪

eSamordnare deltar/föredrar i de delregionala nätverksstrukturerna men ansvarar ej för
dem

Regional
FVM projektorganisation

6 000 000kr/år

Ej frekvent fysisk närvaro inom kommunalförbundets verksamhet (Kontor, APT, Team
möten osv.)

Totalt inkl FVM:

14 000 000kr/år*

❑ eSamordnarna anställs och leds av VästKom

Konsekvenser

▪

Regional och nationell påverkan
▪

Skapar en styrka i det regionala och nationella påverkansarbetet då vi samlar oss i 49K

▪

Möjliggör ett enat arbete över regionen då VästKom leder arbetet

Arbetsmiljö
▪

Tydligare regional struktur för anställd eSamordnare

Kraftsamling/projekt
▪

Möjliggör tillväxt av GITS

▪

Kan bekosta enskilda projekt.

*Bekostas den regionalt gemensamma delen av
FVM projektet av VästKom kommer medlen att
räcka fram till mitten av 2023
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Förslag på förändring
Förslag 2
Förslagets innebörd
❑ Antalet eSamordnare sänks från dagens åtta, till fyra.
❑ eSamordnarna anställs och leds av kommunalförbunden, finansieras av VästKom

Konsekvenser

Budget
VästKom Centralt
GITS
eSamordnare

1 000 000kr/år
4 000 000kr/år
4 000 000kr/år

Totalt grundverksamhet: 9 000 000kr/år

Delregional förankring/delaktighet

▪ eSamordnare har frekvent fysisk närvaro inom kommunalförbundens verksamhet (Kontor, APT,
Team möten osv.)

Regional
FVM projektorganisation

6 000 000kr/år

▪ eSamordnaren ansvarar för de delregionala nätverksstrukturerna

Totalt inkl FVM:

15 000 000kr/år

Regional/nationell påverkan

▪ Deltar i den regionala och nationella dialogen genom VästKom i någon form.

• Stärker det delregionala arbetet på bekostnad av det regionala arbetet.
• Begränsad styrka i det regionala/nationella påverkansarbetet då det delregionala
perspektivet blir prevalent. Vi är betydligt starkare genom 49K än per delregion.
Arbetsmiljö

▪ Riskerar att skapa en komplicerad situation för anställd eSamordnare ifall delregionerna kraftigt
skiljer sig i sina satsningar och prioriteringar (likt idag).
Kraftsamlingar/projekt

▪ Begränsade möjligheter att bekosta både GITS tillväxt och enskilda projekt

*Bekostas den regionalt gemensamma delen av
FVM projektet av VästKom kommer medlen att
räcka fram till årsskiftet 2022-2023
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Förslag på förändring
Förslag 3
Förslagets innebörd
❑ Antalet eSamordnare sänks från dagens åtta, till tre.
❑ eSamordnarna anställs och leds av VästKom

Budget
VästKom Centralt
GITS
eSamordnare

1 000 000kr/år
4 000 000kr/år
3 000 000kr/år

Totalt grundverksamhet: 8 000 000kr/år

Konsekvenser
Delregional förankring/delaktighet

Regional
FVM projektorganisation

6 000 000kr/år

Totalt inkl FVM:

14 000 000kr/år

▪ eSamordnaren ansvarar för de delregionala nätverksstrukturerna
▪ Ej frekvent fysisk närvaro inom kommunalförbundets verksamhet (Kontor, APT, Team möten osv.)
Regional och nationell påverkan
▪ Skapar en styrka i det regionala och nationella påverkansarbetet då vi samlar oss i 49K
▪ Möjliggör ett enat arbete över regionen då VästKom leder arbetet
Arbetsmiljö
▪ Tydligare regional struktur för anställd eSamordnare
Kraftsamling/projekt
▪ Möjliggör tillväxt av GITS
▪ Kan bekosta enskilda projekt.

*Bekostas den regionalt gemensamma delen av
FVM projektet av VästKom kommer medlen att
räcka fram till mitten av 2023
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Förändrad roll för VästKom i
digitaliseringsområdet
• Beslut om att skicka med synpunkter till Fyrbodals representanter till SSVIT utifrån inspel
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Information från Regionala
digitaliseringsrådet

Öppna data
• Flertalet utbildningstillfällen
• Förvaltningsorganisation börjar ta
form
• Licensmodellen börjar ta form

Informationssäkerhetsprogrammet
2020
• Är det intressant att förlänga ett
år?

Digitalisering i människans tjänst
• 15 september
• På plats i Göteborg och digitalt
• Vinn pris!
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Övrigt
• Beslut om att eskalera till e-rådet?
• Beslut om att hantera frågor i andra nätverk?

