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

arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 

1 I Tidigare minnesanteckningar Henrik 09.00 

2 D Hur går det i Corona-tider? Alla 09.15 

3 I Vinnare av upphandling Sara 09.45 

4 D E-råd och handlingsplan – the movie Sara 10.00 

PAUS 10.30 

5 D Status för handlingsplan Sara 10.50 

6 D Förändrad roll för VästKom i digitaliseringsområdet Sara 10.15 

7 D Projekt - Digitala möten Sara 10.45 

AVSLUT 11.00 

 

1) Tidigare minnesanteckningar 

Sara går snabbt igenom föregående anteckningar. 

2) Hur går det i Corona-tider? 

Det är annorlunda tider som påverkar oss alla på olika sätt. Sara bjuder in till en runda för reflektion 

och dialog. 

Anna vittnar om att situationen får stora konsekvenser på arbetsmarknaden med många varsel och 

permitteringar. Förbundet deltar i olika sammanhang som stöttar i omställningsarbete, bland annat 

kommer en ansökan att skickas till Europeiska socialfonden (ESF) i en utlysning som riktar sig mot 

just den målgruppen. Samverkan mellan aktörer är viktigt och att stärka befintliga strukturer och inte 

skapa nya. 

Fredrik berättar om att det är mer att göra och det också är andra arbetsuppgifter. En utmaning att få 

till digitala möten med bland annat kapacitetsproblem. 

Håkan – är i stabsläge, framförallt är det välfärds- och utbildningsförvaltningarna som har det tufft. 

Arbetar i ett horisontellt perspektiv där förvaltningarna hjälps åt, t ex finns en plan för att stötta med 

personal mellan förvaltningarna. Näringslivet i Munkedal verkar inte beröras på samma dramatiska 

sätt som i omvärlden, förutom besöksnäringen. Brist i det gemensamma arbetet på nationell nivå – för 

sent förstått att en stor utmaning ligger i kommunerna.  

Helen Evensen, ny i gruppen, presenterar sig snabbt. Angående covid-19 håller Helen i stort med 

Håkans lägesbeskrivning. Stor oro finns bland personalen. Nya direktiv påverkar.  

Henrik, extremt mycket att göra. Pågår många projekt och utvecklingsprocesser, är t ex starkt 

involverad i socialtjänsten i olika projekt där medarbetare inte hinner med att prioritera. Också tufft 

läge i kommunen i stort, bland annat kring ekonomin. Finns initiativ till ökad samverkan inom IT i 

Dalsland. Arbetsamt men också lärorikt. 

Liselott – ansträngt och även orolig personal. Scenarier har målats upp för att hitta möjliga lösningar 

inför en kommande topp. Men, det finns också positiva saker som händer. Det tas stora kliv framåt 

kring digitalisering, händer mycket inom förskola och skola. Även om inte skolan är stängd finns det 

elever som behöver distansundervisning. Mycket utomhusaktiviteter är också en positiv effekt. 
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Titti instämmer i det som Anna tidigare informerade om. Tycker det är bra med samverkan i dessa 

tider där många hjälps åt vilket är en styrka.  

Torbjörn instämmer med tidigare. De har inte märkt hårt läge i verksamheterna ännu. Folk ställer ändå 

upp. De har kartlagt personalen kunskaper inom vård och omsorg men som inte jobbar där i dagsläget. 

Den vanliga influensan börjar påverka. Det är ett högre tryck än vanligt. 

Tove. Det är mycket teknik fastän hon inte jobbar på IT. Det är mycket handhavande och hon stötta 

sina kollegor mycket. Frågor just nu är hur ska vi hantera nämndsmöten i teams, kommunfullmäktige, 

vad finns det för utrustning?  

3) Vinnare av upphandling 

Sara går snabbt igenom resultatet av upphandlingen. De konsulter som rekryterats kommer från 

Centigo. Sara har arbetat med dem ett tag och har stort förtroende för att de kommer kunna stödja e-

rådets arbete framöver. 

4) E-råd och handlingsplan – the movie 

Sara har sammanställt två filmer som går igenom e-rådets uppdrag och även handlingsplanen. 

Reflektioner kring filmerna är att de är bra men behöver kompletteras med ”trailer” på 2-3 minuter för 

att fånga intresset. 

5) Status för handlingsplan 

Nu när handlingsplanen blivit godkänd så handlar det mycket om marknadsföring av e-råd och 

handlingsplan så att så många kommuner som möjligt vill vara delaktiga. Än så länge har Strömstad 

och Mellerud besvarat förfrågningsunderlaget. Förfrågan har gått ut till kommunernas officiella e-post 

och status är att det har levererats. Sara kommer ändå skicka ut en påminnelse, dels till 

kommunbrevlådan men även till e-råd och nätverket för e-samhälle. 

Just nu arbetas det på projektdirektiv för de insatser som vi prioriterat som mest intressanta. Det som 

snart är klart är direktivet för ”Digitala möten” då denna har haft en kortare svarstid eftersom det är 

högst aktuellt att starta upp detta på grund av rådande krisläge. Vi hoppas att intresse för projektet 

finns och att det kan starta upp i augusti. 

Vi kommer även behöva utvärdera e-rådes uppdrag och lämna en slutrapport till 

kommundirektörsnätverket. En utvärdering kommer därför göras efter sommaren i de nätverken som 

varit aktiva i framtagandet av handlingsplanen. Sammanställningen ska vara klar till e-rådets möte i 

oktober. 

6) Förändrad roll för VästKom i digitaliseringsområdet 

Sara redogör för det förslag till förändrad roll för VästKom inom digitaliseringsområdet. Tanken är att 

planen framåt ska vara mer långsiktig än de 2-årsperioder som tidigare gällt. SSVIT, strategisk grupp 

för IT-samverkan, är de som kommer att besluta om förslaget. Gruppen leds av Ann-Charlotte 

Järnström, direktör på VästKom. Fyrbodals representanter är Håkan Sundberg och Jeanette Lämmel. 

Nästa möte är 19 maj då en diskussion ska föras utifrån de förslag som tagits fram som är bifogat i 

handlingarna. Därefter kommer förslaget att skickas ut till främst kommundirektörsnätverket för 

synpunkter. Se mer information i handlingar som bifogats kallelse till dagens möte. 

Förslaget innebär bland annat stor påverkan gällande personal. Efter 2020 finns det inte resurser att 

finansiera två e-samordnare per kommunalförbund. Mer resurser behövs läggas i projektet för FVM. 

Förslaget är att centralisera e-samordnarfunktionen till 2-3 tjänster på VästKom. De ska tillsammans 
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förankra frågor med kommunerna. Det påverkar e-rådet eftersom VästKom inte kommer att kunna 

agera processledare i samma uträckning som Sara gör idag.  

Anna och Titti kommer att ta med sig input från dagens möte till förbundets beredning i såväl 

kommundirektörsnätverket som politisk nivå. Håkan poängterar att förbundet bör ha en diskussion 

redan innan SSVIT:s möte. Även Håkan kommer att ta med synpunkter till 

kommundirektörsnätverket. 

Synpunkter: 

• GITS behöver mer resurser, däremot för mycket resurser på FVM. Digitaliseringen i stort 

omfattar så mycket mer än FVM och det är viktigt att det finns resurser på delregional nivå för 

att stötta kommunerna i de processerna. Det finns en överhängande risk att e-rådet fallerar om 

e-samordnare (processledare) inte är kvar i förbundet. Det blir svårt för 2-3 centrala e-

samordnare att upprätthålla stöd för kommunerna i den omfattning som behövs.  

• Det är långt från VästKom till de enskilda kommunerna. VGR har en önskan att tala med en 

part, men risken är att den lokala förankringen blir lidande. Det upplevs att fokus ofta hamnar 

på de större kommunernas perspektiv. För att kunna fortsätta arbetet med digitalisering i våra 

kommuner behövs stöttning av en e-samordnare på Fyrbodals kommunalförbund. För att vi 

ska lyckas behöver vi i mycket större utsträckning samverka och bygga gemensam struktur. 

• Många processer på gång som ibland löper parallellt, t ex arbetar SKR också med detta. Finns 

för- och nackdelar med alla strukturer. Sara är med som representant i SKR-sammanhanget. 

Det behövs samverkan på flera nivåer. Fyrbodals kommunalförbunds roll bör vara den part 

som samordnar alla de strukturer som arbetar med frågan och då behövs en delregional e-

samordnare. 

• E-rådets struktur har byggts upp som en grund för fortsatt arbete (det är nu det kan börja bli 

verkstad på riktigt) – stor risk om processledaren försvinner att det blir svårt att driva 

utvecklingsprojekt gemensamt på det vis vi önskar. Det låter oklokt att lägga så mycket 

resurser på FVM, det är endast en liten del av kommunens verksamhet som är involverad i 

projektet. Det finns risk för att vi missar mycket annat. 

• Förslaget rimmar illa med andra processer som finns regionalt och nationellt.  I kommande 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland lyfts digitalisering – det torde innebära att 

det bör finnas resurser för området? Även samverkan mellan kommuner är något vi kommer 

att behöva fokusera på, i Kommunutredning som publicerades i februari framkom det bland 

annat att det behövs dels förmåga att drifta, dels förmåga till långsiktig kapacitet – det är detta 

vi startat upp i Fyrbodal, vore olyckligt om det arbetet inte kan drivas vidare.  

Håkan uppmanar alla att skicka sina synpunkter i mejl till honom som underlag för kommande 

diskussioner. 

7) Projekt - Digitala möten 

I sviterna av Corona framkom det i en dialog med flera av kommunerna i Fyrbodal framkom det att 

det fanns ett stort behov av att få stöd i hur politiska möten kan ske på distans. Sara har beställt en 

snabbutredning av konsulterna kring tekniska och juridiska förutsättningar. Detta kan ses som en del i 

projektet Digitala möten som ännu inte startar upp. Johan Högne, Centigo, informerar om status för 

snabbutredningen. Fredag denna vecka genomförs en workshop för att kickstarta utredning, med fokus 

på hantering av beslutsmöten i kommunerna. Arbetet som SKR gjort på området ligger med som 

grund för hur digitala politiska möten ska omsättas i praktiken. Frågor att ta reda på i utredningen 

handlar bland annat om kvalitet, stabilitet, distribution av handlingar, stöd för sluten omröstning samt 

hur fullgod sekretess kan upprätthållas och hur det kan säkerställas att rätt personer deltar på mötet. 
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Inbjudan till fredagens workshop har främst skickats ut till e-samhällenätverket, inbjudan skickas även 

ut till e-rådet som kan sprida ytterligare. 

Rapport från snabbutredningen kommer under nästa vecka. 

Antecknat av 
Titti Andersson 

Justerat av 
Sara Herrman 

 

Bilagor 
▪ 2020-04-23 - Bilaga 1-Presentation av möte 

▪ 2020-04-23 - Bilaga 2-Presentation av snabbutredning för politiska möten  


