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Digitala möten
BAKGRUND

Det finns många fördelar med digitala möten. Förutom minskad
miljöpåverkan genom exempelvis utsläpp från tjänsteresor kan
både tid och pengar sparas. Idag nyttjas det i viss utsträckning i
kommunerna men detta är något vi behöver bli bättre på.
Målet med digitala möten är inte att ersätta alla fysiska möten
utan det handlar snarare om att komplettera eller ersätta
fysiska möten där digitala möten är ett likvärdigt eller bättre
alternativ. Insatsen vänder sig både till kommuner och
kommunala bolag. Projektet behöver hantera kulturen runt
digitala möten likväl som hur tekniken kan nyttjas på bästa sätt.
Insatsen vänder sig både till kommuner och kommunala bolag.

PROJEKT

EFFEKTMÅL

OMFATTNING

EFFEKTMÅL FÖR FYRBODAL
Kommunanställda i Fyrbodals kommuner har adekvat digital
kompetens.

❑ Gemensamt framtagande av en nyttokalkyl för
resfria digitala möten (identifiera processer med hög
ekonomisk och kvalitativ nytta)

SKR - UTVECKLING I EN DIGITAL TID
Koppling mot målområde, Ledning, styrning och organisation
Relaterar till mål
• Mål 3, Medarbetarna har rätt förmåga och kompetens för
digitalt driven utveckling

❑ Utvärdering av den egna organisationens
förutsättningar
❑ Gemensam framtagning av instruktioner, policys,
förvaltningsplaner, e-utbildning m.m.

❑ Gemensam kulturresa för verksamhetpersonal för
att ökad trygghet och positiv upplevelse av digitala
möten

PROJEKTÖVERSIKT

KORTSIKTIG NYTTA
❑ Verksamheten blir mer flexibel i att kunna delta på möten
oavsett plats
❑ Verksamheten upplever en ökad trygghet i hur de bäst
förbereder och deltar i digitala möten
❑ Minskade stressnivåer i verksamheten
POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA BESPARING

Minskade resekostnader

40-60% kostnadsbesparing per
möte

Frigjord arbetstid från minskade resor

Insparad resa á 4 timmar ≈ 1500
kr

RISKANALYS
Projektet fokuserar främst på att arbeta
med att öka den digitala kompetensen
och förändra organisationskulturen runt
digitala möten. Oavsett vilken digital
plattform kommunen använder för
digitala möten så behöver vi öka
användandet. Här finns mycket att vinna
genom att tillsammans hitta nya
arbetssätt där digitala möten kan
innebära både kvalitativ och ekonomisk
nytta. Vi kan ta fram gemensamt
utbildningsmaterial och ha
gemensamma testsessioner.

RISKER MED ATT GENOMFÖRA PROJEKTET
❑ Att det blir svårt att använda likartat utbildningsmaterial
riktat till verksamheten då lösningarna för distansmöten
skiljer sig mellan kommunerna

RISKER MED ATT INTE GENOMFÖRA PROJEKTET
❑ Att vi skapar olika kulturer för digitala möten vilket kan
skapa problem när mötena hålls mellan kommuner
❑ Att vi kan få svårt att prioritera vart digitala möten ger
mest potentiell nytta

INTRESSENTER I PROJEKTET

TIDSPLAN
❑
❑
❑
❑

Fler samarbetsmöjligheter
Lägre miljö- och klimatpåverkan
Beslutprocessen kortas ned
Invånarna kan förvänta sig kortare ledtider för kontakt och
beslut

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Ökad tillgänglighet av alla intressenter

80% snabbare handläggning

Miljöekonomisk nytta

Antal km * 35 öre * % uteblivna
möten

Projektet planeras genomföras under en
kalenderperiod om 18 månader.

Högt inflytande

KOMMUN

FINANSIERING
Delvis finansiering söks externt.
Medverkande kommuner förväntas bidra med
egna resurser utan kostnad enligt senare
överenskommelse.

Lågt intresse

LÅNGSIKTIG NYTTA

INVÅNARE
MYNDIGHETER
FÖRETAGARE

Lågt inflytande

Högt intresse

FÖRVÄNTAD NYTTA

