Inbjudan till

Digital dialogdag om strategiska
utvecklingsfrågor i Västra Götaland
Välkomna till årets dialogdag kring strategiska
utvecklingsfrågor och samverkan mellan Västra
Götalands kommuner, kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen. Syftet är att lyfta
gemensamma frågor, ta del av varandras
erfarenhet och gemensamt diskutera hur vi tar
oss an utmaningar vi står inför.
Pandemin har påskyndat nya arbetssätt och
förändrat förutsättningarna för mycket av vårt
arbete. Höstens dialogdag fokuserar på hur vi
får genomförandekraft i våra gemensamma
strategier i Västra Götaland med särskilt fokus
på digitaliseringen.
Målgrupp: Kommunchefer i Västra Götaland,
kommunalförbundsdirektörerna samt
koncernledningarna inom regional utveckling
och hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.
Datum: Fredag den 1 oktober 2021
Tid: 10.00-12.30
Var: Digitalt via Teams

Varmt välkomna!
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Ann-Charlotte Järnström
Direktör, VästKom

Program
09.50 – 10.00 Anslut gärna i god tid för att säkerställa att tekniken fungerar
Moderator: Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom
10.00 – 10.10 Välkomna till dialogdag om strategiska utvecklingsfrågor i
Västra Götaland
Inledning till dagen med samhällsutveckling för invånaren i fokus.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör VGR, och Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom
10.10 – 10.25 Genomförande av våra gemensamma strategier
Ett lokalt och regionalt perspektiv på hur vi använder digitalisering för att skapa
genomförandekraft i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2030 och
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör VGR, Kaarina Sundelin, direktör för beställning
och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård VGR, och Kristofer Svensson,
förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund
10.25 – 10.50 Vilken utveckling befinner vi oss i och hur ska vi leda den?
Vikten av att se digitalisering som en strategisk fråga och hur man får det att hända.
Tomas Lindroth, universitetslektor, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet
10.50 – 11.00 Paus
11.00 – 11.30 Erfarenheter från Västra Götaland
Exempel på hur kommuner använder digitalisering i sin verksamhet med fokus på
utmaningar, möjligheter och hur man kommer vidare.
▪
▪
▪

”Data som strategisk resurs?”, Dan Folkesson, digitaliseringschef på Intraservice,
Göteborgs Stad
”Lärlingsappen”, Stefan Einarsson, verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola
”God och nära vård – hur Millennium underlättar för digitalisering, samverkan och
helhetssyn”, Monica Edgren, projektledare kommun FVM VästKom, och Anne-Marie
Svensson, strateg nära vård VGR

11.30 – 11.50 Dialog i mindre grupper
11.50 – 12.00 Paus
12.00 – 12.20 Panelsamtal
Ytterligare reflektioner om dagens fokus.
Deltagare: Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör VGR, Martin Rösman,
sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster VGR, Malin Krantz, tillträdande kommundirektör
Uddevalla kommun, samt Åsa Jahnsson, planeringsledare stadsledningskontoret
Göteborgs Stad.
12.20 – 12.30 Summering och avslut
Slutsatser från dagen samt information om datum för nästa kommunchefsdialog.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom

