
Vad	ska	in	i	din	verksamhetsplan	2019?			
Sammanställning	av	reflektioner	från	deltagarna	på	”Digital	
verksamhetsutveckling”	workshop	4	Malmö	20180919.	

Steal with pride 

Kompetensutveckla ledning inom digitalisering kopplat till prioriterade områden 

Samverkansforum 

Mappa digitala agendan med indikatorer 

Kompetensutveckla kring ”innovativ upphandling” 

Arbeta i teamgrupper 

Nytta och värde i verksamhetsplan 

Mätbara mål 

Förankringsarbete av uppdraget hos politik och ledning 

Ny medarbetare som arbetar horisontellt i organisationen med digitalisering 

Samarbetsplattform Team Digitalisering 

Prototyparbete - ett nytt sätt att tänka och jobba 

Uppdrag att få igång en formell plattform för regional samordning av 
digitaliseringsarbetet. Ett viktigt syfte med en sådan är då att vara grund för förankrad 
vision samt fokusering på konkreta insatser över organisationsgränserna. 

Nytt nätverk för arbete med digitalisering regional utveckling 

Struktur o Koordinering av insatser och aktiviteter inom digitalisering 

Omvärldsbevakning och nationellt samarbete kring digitaliseringsbehovet. 

Kompetensutveckling ledning/politik 

Skapa nätverk med kommunerna och länsstyrelsen inom områden; bredband, 
informationssäkerhet och digitalisering. Tillhörande systematiskt modell för 
erfarenhetsutbyte mellan grupperna 

Digital interoperabilitet mellan statliga myndigheter och kommuner måste bli bättre. 
Se till att vi internt har en digitaliseringsstrategi så att vi hanterar medlemmarnas 
digitala utvecklingsfrågor på ett professionellt, effektivt och stödjande sätt. 

Skapa en organisering kring digitaliseringskoordinatorn. 

Regionalisera utveckling efter parters förmåga och behov så att samarbete stärks 

Ta fram målbilder med mätbara mål 



Behov av koordinering mellan olika digitaliseringsintiativ, lokalt, regionalt och 
nationellt. 

Kopplingen till den nationella agendans fokusområden och mål 

Genomföra revidering av den digitala agendan tillsammans med handlingsplan som 
förtydligar mål, ansvar och budget 

Kommunicera, nätverka och utöva gränsgångar uppdraget. Make things happen! 

Arbeta med roller och arbetssätt i det nya teamet 

Designa och genomför kompetenshöjande aktiviteter kring digitalisering för 
medarbetare på reg utv. 

Mätbara mål för digitaliseringsarbetet 

Lyfta goda goda exempel Som visar värdet och nyttan med digitalisering 

Nyttorealisering av insatser 

Tillsammans nationellt skapa standarder och förutsättningar för digitalisering i 
offentlig sektor. 

Kompetensutveckling och digital mognad. Våga testa nya arbetssätt. 

Aktiviteter förankring internt och externt 

Handlingsplan och mätbara mål för digitaliseringsarbetet 

En ny förenkla helt enkelt utbildning med fokus på kommunernas och regionernas 
digitalisering 

Hittat samverkan inom digitalisering av vård och regional utveckling 

ta fram övergripande kommunikationsplan 

Missionera Digitala strategin och agendan på alla nivåer 

Sammanställa en presentation över lärprojektet och återrapportera till 
ledningsgruppen. 

IPv6 - vara förebild i länet i implementeringen 

Konkretisera samverkansformer och forum för digitaliseringsarbetet 

Ta fram en intern styr- och ledningsmodell som stimulerar digital transformation. 

Fortsatt formande av Digital kultur och digitalt mindset 

Koordinera och samverka i ett regionalt perspektiv inom digitaliseringsområdet 

Utbildat nya politiker inom våra mest prioriterade områden inom digitalisering 

Identifiera nuläget och särskilda/”unika” förutsättningar för regionen 



Skapa optimala förutsättningar för digitaliseringskoordinator 

Delta i RUSarbetet 

Samverkan/ samordnings funktion 

Boka in strategiskt viktiga möten/konferenser som jag/kollegorna bör gå på. 

Skapa bra förutsättningar för fortsatt bra samarbete kring regionalt utvecklingsarbete 
mellan kommunförbund och region efter ”skilsmässan” 

Mobilisering för aktiviteter inom digitaliseringsstrategi.  Fortsatt handlingsplansarbete. 
Förändra arbetssätt inom RU. 

Rekrytering av koordinator  
Introducera nya medarbetare 
Ta fram indikatorer för digitalisering i länet 
Intresentanalys vilka nätverk behövs? 
Ta fram insatslogik och processplan för digitaliseringsarbetet 

Sätta användaren före systemet. 

Delta i Reglab lärprojekt digital verksamhetsutv 2.0 :) 

Digitaliseringskoordinatorn ska ha en accepterad och tydlig roll i det regionala arbetet 

Lägga in digitalisering som en programpunkt eller dimension i de möten som jag 
riggar. 

Kompetenshöja förtroendevalda för att möjliggöra framtida beslut i 
digitaliseringsrelaterade frågor. 

Interoperabilitet - 4 områden! 

formulera övergripande förändringsteori för samtliga insatser på 
digitaliseringsområdet 

Ta nödvändiga steg för att digitalisera våra egna organisationer 

Fokus på ”evidensbaserad” utveckling 

Tydligt uppdrag 
Förankrat och accepterat uppdrag 
Relevant uppdrag 
Finansierat uppdrag 
Identifiera och bjuda in relevanta aktörer 
Resp politik och tjänstemän digitaliseringsforum  
Efterfrågade projekt för att visa nyttan av den nya funktionen 

Skriva en annons och rekrytera en digitaliseringskoordinator under hösten. 

Verka för ”User first” i organisationen. 

Tid för reflektion och omvärldsbevakning. Svårt att vara strategisk och operativ 
samtidigt, det är flera roller som behöver definieras tydligare och ha tydliga uppdrag 



men rimliga förväntningar knutna till sig. 

Agila manifestet - kulturförändring. Hur når vi dit? 

Med regionens förutsättningar som grund, vad kan vara eller bli vår mötesplats? Vårt 
”hamnområde”?  (Digital, fysisk eller både och) 

Kreativa mötesplatser och nätverk för innovation. 

utbilda egna verksamheten i skillnaden att skapa ny verksamhet med hjälp av 
digitalisering och att effektivisera verksamheten med digitalisering 

Nulägeskartläggning - uppföljning av rda 

Presentera nu-lägesanalys med egna förmågan att realisera och andras förmågor 
och mål 

Resurser måste öka inom området för att nå målen personellt och ekonomiska 
områden. 

Det finns andra enheter som jobbar med regional utveckling som har satt upp 
strukturer som vi kan lära oss av när vi sätter upp digitaliseringsteam 

Nytt regional diginätverk. Förberedelse för temaår (Digikult). 
	


