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Agenda

Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid

1 I Presentation av ny deltagare Sara 13.00

2 I Tidigare minnesanteckningar och reflektioner Henrik 13.10

3 D Presentation av erbjudandemodellen och diskussion runt den Sara 13.30

4 B Beslut om vilka erbjudanden som ska gå ut efter 

handlingsplanens godkännande

Alla 14.00

FIKA 14.30

5 I Introduktion till riskanalys Sara 14.50

6 A Riskanalys Alla 15.10

AVSLUT 16.00



Presentation av ny deltagare
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Tidigare minnesanteckningar

▪ Genomgång av analysrapporten

▪ Genomgång av handlingsplanen

▪ Något förskjuten tidsplan

2

Behovsanalys

Omvärldsanalys

Analysrapport Handlingsplan Insatser

Samman-

ställning

Prioritera

fokus-

områden

Samman

-ställning
Remiss Beslut Erbjudande
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Oktober November December

2020
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Godkänna 

statusrapporter

▪ Styrgruppen

GENOM-

FÖRANDE

Statusrapport

SRSR

Nyttorealiserings

plan

PP NP

Projektplan

NK

Projekt-

direktiv

Nyttokalkyl

Utrednings-

direktiv

PD UDE

Erbjudande 

om digital 

utveckling

Presentation av erbjudandemodellen
Beslutsprocess
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Länk till fil

Projekt-

direktiv

Nyttokalkyl

PD NK

Initieras av;

▪ Politiken via 

direktionen

▪ Tjänsteperson via 

E-rådet

▪ Enskild kommun 

via E-rådet

▪ Externt via 

Tjänsteperson

▪ Styrdokument via 

E-rådet

Beslut om prioritet

▪ E-råd

IDÉ

Beslut om 

”Erbjudande”

Utformning av 

erbjudande godkänns 

av;

▪ E-råd

Intresse anmälan 

beslutas av

▪ Enskild kommun

Beslut om nästa steg

▪ E-råd

(med intresserade 

kommuner)

INITIERA

Beslut om 

”Förstudie” eller 

”Projektdirektiv”

Godkänna 

utredningsdirektiv

▪ Styrgrupp

Godkänna utredning 

▪ Styrgrupp

Besluta om nästa 

steg

▪ Kommun-

direktörsnätverket

UTREDA

Beslut om 

”Projektdirektiv”

Godkänna 

projektdirektiv

▪ Styrgrupp

▪ Förbunds-

direktionens AU

Godkänna 

projektplan

▪ Styrgrupp

ETABLERA

Beslut om 

”Projektdirektiv” 

och ”Projektplan”

Status-

rapporter

Godkänna 

statusrapporter

▪ Styrgrupp

Godkänna 

slutrapport

▪ Styrgrupp

AV-

VECKLING

Godkänna 

effektbokslut

▪ E-råd

▪ Kommun-

direktörsnätverk

NYTTO-

REALISERNIG

Slutrapport

S

Effektbokslut

EB

Slutrapport Effektbokslut

https://fyrbodal.sharepoint.com/:p:/s/e-rad/EcWveldJmcdClPmtDHPiIbMBsO5ILVev_YPSd21HkiWQXg?e=uiacYz


Presentation av erbjudandemodellen
Erbjudande

3

file:///C:/Users/sarah/Fyrbodals kommunalförbund/Digitalisering Fyrbodal - General/Insatser A3/Erbjudande alla med koppling mot SKR.pptx


Beslut om vilka erbjudanden som ska gå 
ut efter handlingsplanens godkännande
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▪ Koncept för samordnad upphandling av IT-tjänster

▪ Digitala processer inom socialtjänst

▪ Styrmodell för digitalisering

▪ Digitala möten

▪ Digital delaktighet för kommuninvånare och företag



Introduktion till riskanalys
Varför ska vi göra en riskanalys?
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INSATS



Introduktion till riskanalys
Vad är en risk?
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Skyddsåtgärder

RISK
Produkten av 

sannolikhet att och 

konsekvensen om hotet 

inträffar

Insats

HOT
Möjlig, oönskad 

händelse med negativa 

konsekvenser – har inte 

inträffat

SÅRBARHET
Svaghet i skyddet



RISK

+

Introduktion till riskanalys
Vad är en risk?
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1: KONCEPT FÖR SAMORDNAD UPPHANDLING AV IT-LÖSNINGAR

Komplexa lagar att 

förhålla sig till

Avsaknad av 

juridisk samsyn i 

kommunerna

Konceptet håller inte 

lagmässigt och blir 

oanvändbart

KONSEKVENS

=



Introduktion till riskanalys
Riskuppskattning

Konceptet håller inte 

lagmässigt och blir 

oanvändbart
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KONSEKVENS

Det finns tydliga 

tecken på att hotet är 

verklighet i vissa delar 

av kommunerna redan i 

dag

SANNOLIKHET

x = 12

RISKVÄRDE

4 3



Introduktion till riskanalys
Riskuppskattning
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Kriterier för konsekvensbedömning

1 Försumbar

Medborgare/Medarbetare Liten påverkan på liv, hälsa, rättigheter.

Ingen eller obetydlig skada eller kränkning för verksamheten, annan 

myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Ingen 

eller obetydlig förtroendeskada för verksamheten.

Process
Liten negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina 

mål eller fullgöra sina primära uppgifter.

Ekonomi Ingen märkbar skadekostnad för verksamheten.

2 Lindrig

Medborgare/Medarbetare Påverkan på liv, hälsa, rättigheter.

Begränsad skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller 

enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. (Kan hanteras i det 

löpande arbetet.) Begränsad förtroendeskada för verksamheten.

Process
Begränsad negativ effekt på verksamhetens förmåga att 

uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.

Ekonomi Viss skadekostnad för verksamheten.

3 Allvarlig

Medborgare/Medarbetare Stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter.

Allvarlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller 

enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Allvarlig förtroendeskada 

för verksamheten.

Process
Stor negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina 

mål eller fullgöra sina primära uppgifter.

Ekonomi Stor skadekostnad för verksamheten.

4 Mycket allvarlig

Medborgare/Medarbetare
Mycket stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter (skadade eller 

dödsfall).
Mycket allvarlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet 

eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Mycket allvarlig 

förtroendeskada för verksamheten.
Process

Mycket stor negativ effekt på verksamhetens förmåga att 

uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.

Ekonomi Mycket stor skadekostnad för verk-samheten.



Introduktion till riskanalys
Riskuppskattning
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Kriterier för sannolikhetsbedömning

Sannolikhet Kriterier 1 Kriterier 2

1 Osannolikt Inträffar en gång per år Det finns mycket få eller inga tecken på att hotet är verklighet i dag.

2 Liten sannolikhet
Inträffar en gång på per 

månad

Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter och i vart fall inte 

frekvent. Det finns vissa tecken på att hotet är verklighet i mindre 

omfattning i dag.

3 Stor sannolikhet Inträffar en gång per vecka

Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt frekvent. Det finns 

tydliga tecken på att hotet är verklighet i vissa delar av verksamheten 

redan i dag.

4 Mycket stor sannolikhet Inträffar en gång dygn

Sannolikheten är stor att det ska inträffa. Det är bekräftat att hotet är 

verklighet i väsentliga delar av verksamheten redan i dag eller att den 

väntas bli det i närtid.



Introduktion till riskanalys
Riskacceptans
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SANNOLIKHET
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Acceptabel nivå
Risker som inte kräver någon åtgärd. Risken har värderats lågt och det 

har bedömts att den inte medför störningar i organisationen. Risk som kan 

accepteras men som ska bevakas.

Övervakningsnivå
Risker som behöver analyseras djupare. Riskerna ska bevakas i syfte att 

snabbt kunna sätta in åtgärd om händelsen inträffar. 

Oacceptabel nivå
Allvarliga risker som behöver åtgärdas snarast. Riskerna har värderats 

med hög sannolikhet eller hög konsekvens. Dessa risker kräver direkta 

åtgärder.



NULÄGE
ÖNSKAT 

LÄGE

Introduktion till riskanalys
Risker från två perspektiv
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RISK 1: 12

RISK 2: 6

RISK 3: 9

RISK 4: 12

RISKER MED ATT GENOMFÖRA INSATS RISKER MED ATT INTE GENOMFÖRA INSATS

RISK 5: 16

RISK 6: 9

RISK 7: 12

RISK 8: 12

Vision



Riskanalys
Identifiera risker
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Beskrivning

Vi delar upp oss i mindre arbetsgrupper. Utifrån framtaget erbjudande diskuterar ni vad ni ser som hot och 

sårbarheter för att kunna lyckas med vår insats. Beskriv sedan vad konsekvenserna blir om hotet inträffar. 

Metod

Bikupor - Mallen ”Riskanalys.ppt”

Resultat

Identifierade risker för specifikt erbjudande


