Tankesmedja i Fyrbodal

Hur kan vi leda för en smartare
digital vardag och transformation?
VARFÖR? Ensam är inte stark
För att klara ledningsuppdraget i kommunal verksamhet framöver så är vi beroende av både andra och
varandra. Vi behöver stärka samverkan såväl internt i våra egna organisationer som externt med andra.
Det är anledningen till iCare4Fyrbodal (iC4F) i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder
fördjupat gemensamt kompetenslyft delregionalt. Frågan är inte längre OM vi skall digitalisera – utan HUR det
skall gå till? Detta är en pilot och del av regeringens uppdrag till SKR att stärka ledningens kraft att leda och
styra digital transformation för en smartare välfärd i kommuner och regioner.
Målgrupper är politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner i Fyrbodal.

VAD innebär erbjudandet?
I 3 steg under våren 2020 kommer vi inspireras, bygga kunskap och reflektera kring digitalisering.
Kompetensutvecklingsprogrammet är ambitiöst och målet är att hjälpa oss själva - och varandra. Genom
dialog ges vi möjlighet att orientera oss i utmaningar och möjligheter i Fyrbodal med digitalisering.
Vad betyder det här för oss? Vad kan vi lära? Vad har vi? Vad saknar vi? Vad kan vi göra nu?

NÄR?

STEG 1

STEG 2

STEG 3

26 februari

25 mars

22 april

Martin Sande

Anders Nordh

Angelica Hafström

Uppdrag SKR Digitalt kompetenslyft
Grundare och Facilitator
Dialogues

Projektledare Digitalt kompetenslyft
Sveriges Kommuner och Regioner

Innovationsutvecklare
Projektledare iCare4Fyrbodal
Uddevalla Kommun

HUR kommer det gå till?
Martin Sande faciliterar och leder oss igenom programmets 3 tematräffar. Varje steg innehåller
en kombination av presentationer och reflektion i olika grupper. Dels blandade för erfarenhetsutbyte
mellan kommuner och dels med sitt eget kommunteam. Tematräffarna bygger vidare på varandra.

FORMER FÖR
TEMATRÄFFARNA

Inspiration

Reflexion mixade
grupper

1. UTBLICK
Digitalisering
& demokrati

2. INBLICK
Digitalisering
& arbetssättsinnovation

3. TILLSAMMANS
Digitalisering
& samverkan

Vad innebär tankesmedja för
att ”leda för en smartare digital
vardag och transformation"?

Vilka grundläggande
förutsättningar krävs i en digital
tid?

Vad gör andra?
Samverkan – ett sätt att göra
varandra bättre.

Martin Sande,
SKR & Dialogues

Anna Pegelow SKR, Avd. Dig.
Leder nationella nätverket för
Nyttorealisering

Representant
Region Västerbotten och SKR

Digitalisering kräver flera
fokus: Saker, Sätt och Samhälle

Vad har vi redan på plats i
Fyrbodal som vi kan lära av?

Vad har vi redan? Vad
saknas? Vad behöver vi
börja/sluta göra?

Katarina Gidlund,
Digitaliseringsforskare
Professor Mittuniversitetet

Angelica Hafström,
Innovationsutvecklare
Projektledare iCare4Fyrbodal
Uddevalla Kommun (KLK)

Ledning-styrning-organisation

- Vad menar vi med digital
transformation?

- SKL:s strategi för grundläggande
förutsättningar ”Utveckling i en
digital tid” som en utgångspunkt
att underlätta samverkan och
utveckling

- Vikten av tydliga mål-sättningar
på högsta politiska nivå med
konkreta verksamhetsmål som följs
upp

- Vikten av bra grundläggande
digitala plattformar och digital
infrastruktur för att utveckla nya
arbetssätt

- Digitalisering - en återkommande
fråga hos den politiska ledningen

- Vikten av ett systematiskt arbete
med utveckling och
ifrågasättande av befintliga
arbetssätt för att lyckas med den
digitala transformationen

- Varför gör vi det här
(digitaliserar)?

Reflexion
kommunvis

- Digitalisering som en del i den
systematiska styrningen och
ledningen
- Vikten av att stärka digital
förståelse och omvärldsbevakning
inom organisationen

PLATS

Utveckling och innovation

Trollhättan
Plats: Innovatum
Lokal: Lilla Nova

- Behovet av att organisationen
utvecklar en öppen och
medskapande kultur där fler
involveras för att möjliggöra
utveckling och innovation

Uddevalla
Plats: Bohusgården
Lokal: Nordens Sal

Martin Sande &
Angelica Hafström

Samverkan
- Nödvändigheten av samverkan
inom den egna organisationen
och med andra för att minska
kostnader och öka nyttan
- Digitala Västerbotten utvecklar
existerande och etablerar nya
modeller för samverkan över
organisationsgränserna för
utveckling, genomförande och
förvaltning liksom nätverk med
kontinuerliga mötesplatser
etableras i regionen. Detta gäller
såväl mellan kommuner, mellan
kommuner och landsting, som
mellan företag, akademi och
civila samhället
- Vikten av upphandling som ett
strategiskt verktyg för att skapa
bättre digitala lösningar
digitaliseringen

Trollhättan
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Entré AIL

PRAKTISK INFORMATION
VILKA TIDER?

09.00 – 15.00

VAR?

Uddevalla och Trollhättan

KOSTNAD?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står för insatserna.
Respektive kommun står för deltagarnas lunch och fika
(1 250 kr/pers/3 tillfällen) som faktureras i efterhand.

ANMÄLAN?

Senast 15/2. Fyll i formuläret: https://icare4fyrbodal.se/tankesmedjan/

FRÅGOR?

Välkommen att kontakta Angelica Hafström, Uddevalla kommun
E-post: angelica.hafstrom@uddevalla.se
Tel: 0522 – 69 60 80, 0704-833 899

Här kan du läsa mer om Regeringens och Sveriges kommuner och regioners satsningar
-

SKR: Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner
https://skr.se/demokratiledningstyrning/digitalkompetensutveckling.27897.html

-

Regeringen: Ökad digital kompetens skall lyfta kommuner och lansdsting
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/okad-digital-kompetens-ska-lyfta-kommuner-ochlandsting/

-

SKR: Strategi för utveckling i en digital tid
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html

