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

Punkt
1
2

Typ
I
D

3

D

4

D

Övriga punkter

D

PAUS
Workshop: Regional samverkan inom Öppna data i
Västra Götaland
AVSLUT

5

Beskrivning
Tidigare mötesprotokoll
Status från e-rådet
Status från VästKom

Ansvarig
Sara
Sara
Sara och Fredrik
Holm
Sara

Ca tid
13.00
13.05
13.20

13.40
13.50
Fredrik Eriksson 14.00
16.00

Mötesregler





Vi meddelar mötesorganisatören om vi blir sena eller får förhinder
Vi berättar när det strular med tekniken (”du är mutead Sara”)
Vi försöker hålla vår mic avstängd då vi inte ska diskutera eller ska ställa en fråga
Vi har webbkameran igång, det hjälper både dig och mig att fokusera (den stängs av
om det inte finns kapacitet i nätverket att skicka ljud och bild)
 Vi ställer frågor om vi undrar något - frågor får ställas när som helst, använd
knappen för handuppräckning eller skriv frågan i chatten





Vi uppmuntrar varandra att bidra i samtalen
Vi lyssnar på varandra
Vi undviker att avbryta och/eller dominera samtalet
Vi är nyfikna, omtänksamma och öppensinnade
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Tidigare mötesprotokoll
• Hur står det till i Coronatider
• Förmågekartläggningen
• Snabbutredning – Politiska sammanträden på distans

• Diskussion av utkast till direktiv ”Digitala möten”
• Regional IdP inom Västra Götaland
• Förändring av e-samordnarrollen
• Information från regionala Digitaliseringsrådet
• Är det någon punkt ni önskar lyfta som vi ska ge utrymme för på agendan?
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Status från e-rådet
Tidslinje

INSATSER

HANDLINGSPLAN

2020

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
3 apr

15 jun

Beslut

Remiss

Förankring

Marknadsföring

?

Skapa projektdirektiv

Prioritera
förfrågningar

Projekt ”Digitala processer”
Förstudie
”Digital
motor Fyrbodal”
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

Utvärdering
Sammanställning

Redovisning
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Status från e-rådet
Digitala processer

MEDARBETARE
Hur kan vi förstå våra
behov av vilket tekniskt
stöd som behövs? Hur
kan vi använda oss av
redan befintlig teknik för
att stödja
verksamhetsprocessen?

 Digitalisering - Vad är det?
 Projektledning – Hur genomför
vi förändringar i verksamheten
på ett systematiskt sätt?
 Verksamhetsutveckling – hur
arbetar vi med behovsdriven
utveckling?
 Verksamhetsutveckling – hur
jobbar vi med kvalitetsledning
och standardisering?
 Verksamhetsutveckling – Hur
kan vi arbeta processbaserat?

TEKNOLOGI
 Business intelligence och
dataanalys
 E-tjänster
 RPA och automatisering

PROCESSER
 Försörjningsstöd
 ?
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Status från e-rådet
Digitala processer - leverans
Öppen för alla

METODHANDBOK

Kurser

Behörighetsstyrt
DIGITALISERADE
VERKSAMHETSPROCESSER

RUTINRAMVERK

Övningar
Mallar
Nuläge

Struktur

Nyläge

Plattform

Systemförvaltnings
plan

Rutiner

Finns det någon
kommun idag som har
en plattform som klarar
båda?
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Status från VästKom
REDA
REDA är en arbetsgrupp som ska arbeta strategiskt med frågor främst gällande arkitektur i syfte
att kunna ge kommunerna i Västra Götaland rekommendationer och annat stöd. Detta kan även
ligga till grund för eventuella beslutsunderlag till SSVIT.
REDA består av representanter med hög kompetens inom något av följande områden:
▪ Digital arkitektur
▪ Nationella och internationella standarder
▪ Teknisk Interoperabilitet och integration
▪ Kommunal digital kompetens
Är du intresserad av att medverka? Kontakta Fredrik Holm Boråsregionen, för med information.
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Status från VästKom
E-samordnarrollen efter 2020
E-samordnaren åtar sig att:
❑ Utreda och samordna frågor samt ta fram beslutsunderlag för de 49
kommunerna i Västra Götaland, inom ramen för SSVITs uppdrag
❑ Arbeta enligt styrdokument, genomförandeplaner och beslut framtagna
av SSVIT/VästKoms styrelse
❑ Samordna och ansvara för en delregional ledningsstruktur för
digitalisering. Delregionalt beslutade aktiviteter resurssätts med
delregionala resurser.
❑ Ansvara för dialog och förankring, på kommunalförbundets arenor

Hur vill ni att er
arena ser ut?
Svara i
utvärderingen!
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Status från VästKom
SDK
• Fredrik Holm, E-samordnare, Boråsregionen
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Övriga punkter
• Vad har ni behov att diskutera i gruppen?
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Workshop: Regional samverkan inom Öppna
data i Västra Götaland
• Fredrik Eriksson, Projektledare, KnowIT

