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Mötesunderlag
2017-08-29

Arbetsplan för Digitaliseringsrådet hösten 2017
–

Underlag till agendapunkt 2

Förslag till beslut
Rådet beslutar om en övergripande arbetsplan för 2017 med fokus på områdena
Kompetens från september 2017 tom mars 2018 och Trygghet from november 2017
tom med juni 2018.

I samband med novembermötet 2017 beslutas vilket tema som påbörjas under våren
2018.
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Rådsmöten

#3

#4

#5

Överväganden
Digitaliseringens möjligheter spänner genom alla samhällsområden. Att arbeta
tematiskt och fördjupa sig i ett område åt gången ger möjlighet att mer fokuserat ta sig
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an de olika möjligheter och utmaningar som finns inom respektive område. Det gäller
såväl kunskapsinhämtning, analys som kontakter med andra aktörer. En handlingsplan
ger också möjlighet att kommunicera hur rådet och dess kansli kommer att arbeta och
allokera resurser.
Kansliet föreslår att rådet arbetar med teman utifrån strategins delområden kompetens,
trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Områdena är i sig vida och rådet och
kansliet kommer att behöva prioritera även inom dessa.
Temana är tänkta att omfatta rådets och kansliets olika verksamhetsdelar. Det gäller
exv. teman för rådsmötena, seminarium, arbete med förslag och arbetet med att följa
utvecklingen med indikatorer och analys.
I uppstarten av rådets verksamhet och vid intervjuerna med rådsmedlemmarna har
möjligheter och utmaningar som kopplar till områdena kompetens och trygghet
uppmärksammats. Kansliet föreslår att dessa två blir först ut i arbetsplanen för
verksamheten. Kansliet föreslår att även att val av tredje tema sker vid rådets möte den
28 november.
Hur arbetet med teman går till kommer att utvecklas successivt men kan för området
Digital kompetens innebära
-

att det på rådsmötet inbjuds en gäst som ansvarar för frågor som är relevanta
för området (gäst på rådets möte den 4 september är Karin Röding,
statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson)

-

att kansliet arbetar med att ta fram indikatorer för området (behandlas vidare
under agendapunkten 4)

-

att rådet arbetar med (prioriterade) möjligheter och utmaningar inom området
och utifrån dessa föreslår åtgärder (behandlas vidare under agendapunkten 3)

-

att rådet på olika sätt lyfter upp viktiga frågor inom området (exempelvis
seminarium om digital kompetens den 26.e september).
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