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Välkommen och föregående protokoll
▪ E-rådet och handlingsplan – the movie
▪ Snabbutredning ”Politiska sammanträden på distans”
▪ Förändrad roll för VästKom i digitaliseringsområdet
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Status för e-rådets arbete
Tidslinje

INSATSER

HANDLINGSPLAN

2020

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
3 apr

15 jun

Beslut

Remiss

Förankring

Marknadsföring

Skapa projektdirektiv

Prioritera
förfrågningar

Projekt ”Digitala processer”
Uppstart ”Digitala möten”
Uppstart ”Handbok för digitalisering”
Uppstart ”Digital delaktighet”

RAPPORT

MÖTEN
E-RÅD

MÖTEN
E-SAM

Uppstart ”Upphandling”

13 feb

16 jan

20 feb

14 maj

19 mar

23 apr

3 nov

22 sep

18 jun

10 sep

17 dec

29 okt

13 nov
Utvärdering

22 okt

Sammanställning

Redovisning
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Status för e-rådets arbete
Kommunikation
Slutförda aktiviteter under perioden
❑

Webinarie angående bredbandsutveckling på lands- och glesbygder i
Fyrbodal

Pågående aktiviteter
❑

Trailer för e-råd

Aktuella problemställningar
❑

Hur kommunicerar ni e-rådets arbete i era nätverk och kanaler?

Kommande aktiviteter
❑

Mer förankringsarbete?
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Status för e-rådets arbete
Koncept för samordnad
upphandling av IT-lösningar

PROJEKTÖVERSIKT
Förstudien kommer att belysa
möjligheter och utmaningar med
gemensam upphandlingsprocess
samt beskriva referenser från
liknande initiativ. Förstudien
kommer att föreslå ett koncept för
gemensam upphandlingsprocess
och en rekommendation för hur vi
ska gå vidare.

OMFATTNING
❑ Utvärdering av framgångsfaktorer och
utmaningar i projektet ”TUV E-arkiv”
❑ Genomföra en förstudie för att
identifiera förutsättningar och likartade
koncept
❑ Framtagning av koncept för
gemensam upphandlingsprocess

FÖRVÄNTAD NYTTA

KORTSIKTIG NYTTA
❑ Minskade kvalitetsbrister vid samordnad upphandling
❑ Ökad förståelse för vad som krävs för en lyckad
samordnad upphandling

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Gemensam upphandlingsprocess bör bidra till

20-30% lägre antal timmar

Gemensamt införande bör bidra till

25-45% lägre kostnad

LÅNGSIKTIG NYTTA
❑ Ökat antal samordnade upphandlingar
❑ Ökad teknisk interoperabilitet
❑ Ökad kostnadseffektivitet vid upphandling

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Gemensam avtalsförvaltning bör bidra till

60-90% lägre kostnad

Kostnadseffektivt införande av datadriven
leverantörsuppföljning

40-60% lägre införandekostnad

Datadriven leverantörsuppföljning

5-15% lägre kontraktsvärde

Ökad effektivitet i verksamhetssystem genom
tydligare och starkare leverantörsuppföljning

10-20% frigjord tid för personal
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Status för e-rådets arbete
Koncept för samordnad
upphandling av IT-lösningar

STRÖMSTAD

ÅMÅL

Slutförda aktiviteter under perioden
❑

DALS-ED

Inga aktiviteter genomföra
TANUM

FÄRGELANDA
MELLERUD

Pågående aktiviteter
❑

BENGTSFORS

Inga pågående aktiviteter

MUNKEDAL
VÄNERSBORG

Aktuella problemställningar
❑

?

Kommande aktiviteter
❑

Ta fram projektdirektiv

SOTENÄS

LYSEKIL

ORUST

UDDEVALLA

TROLLHÄTTAN
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Status för e-rådets arbete
Digitala processer
▪
▪

Det finns samverkande processer för digital service med utgångspunkt i invånarnas och medarbetarnas behov
o Socialförvaltningen i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att involvera användare i
utvecklingen av nya digitala lösningar
Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser
o Socialförvaltningen i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att alltid tänka digitalt först när
de verksamhetsutvecklar
o Socialförvaltningen i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har väl fungerande metoder och modeller för att
styra projekt och utvecklingsinsatser

ID

Leverabel

Beskrivning

L1

Metodhandbok för verksamhetsutveckling

Metodhandboken ska innehålla stöd till kommunernas verksamhetsutvecklare för hur det bäst tillämpar modern
teknik i deras verksamheter.

L2

Rutinramverk

Rutinramverk är ett bibliotek av rutiner och tillhörande instruktioner som används ihop med det processer som
kartläggs.

L3

Kartlagda verksamhetsprocesser

Verksamhetsprocesser är de kartläggningar som görs under processtiden och som publiceras på plattformen
och kopplas till rutinramverket. Processerna anger tydligt vilken form av teknik som kan stödja processen.

L4

Plattform för processfabrik med metodhandbok och
rutinramverk

Plattformen är den publiceringsplats som används för att publicera de framtagna processerna och
rutinramverket.

L5

Systemförvaltningsplan plattform

En systemförvaltningsplan som tydligt beskriver kostnader, avtal, utveckling och organisation för plattform för
processfabrik.
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Status för e-rådets arbete
Digitala processer
STRÖMSTAD

ÅMÅL

Slutförda aktiviteter under perioden
❑

Utkast kommunikationsplan

❑

Inbjudan och mötesbokningar skickade till anmälda

Pågående aktiviteter
❑

Säkerställa deltagande

❑

Samverkan Miljöbron och e-tjänstplattform

❑

Effekthemtagningsplan

❑

Sammanhängande bild av projektprocess, kommunens
digitaliseringsorganisation och kravhantering

DALS-ED

TANUM

BENGTSFORS

FÄRGELANDA
MELLERUD

MUNKEDAL
VÄNERSBORG

SOTENÄS
LYSEKIL

UDDEVALLA

Aktuella problemställningar
❑

Svalt intresse för att medverka som styrgrupp.

Kommande aktiviteter
❑

Förbereda utbildningar

❑

Förbereda möten

ORUST

TROLLHÄTTAN
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Status för e-rådets arbete
Handbok för digitalisering
▪

▪

Invånare och företag upplever att kommunens investeringar i digitala tjänster och produkter ger nytta
o Medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att ta hem och realisera nyttan med deras digitala
initiativ
o Medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har full kontroll över kostnader kopplade till det digitala
Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser
o Medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har en mycket väl fungerande process för att prioritera digitala
investeringar
o

Medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har god kontroll över kommunens projekt som skapar mycket goda
förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling i linje med de strategiska målen

Leverabel

Beskrivning

Förstudierapport
”Digital mognad och strategisk styrning”

Förstudierapporten kommer att innefatta en nulägesanalys för vilka styrningsmodeller som används av kommunerna idag
och hur den digitala mognaden ser ut från ett strategiskt perspektiv och en behovsanalys för att förstå hur handboken bör
utformas för att handboken blir på rätt nivå. Rapporten ska även innehålla en omvärldsanalys för att se vilka former av
styrningsmodeller som gjorts i andra kommuner som vi kan dra nytta av i Fyrbodal.

Handbok för digital transformation

Handboken byggs upp utifrån SKR:s strategi ”Utveckling i en digital tid”. Den innehåller flertalet delar som t.ex.
portföljstyrning, mätning och uppföljning, nyttorealisering, behovsdriven utveckling och förändringsledning i en digital tid.

Mallar för portföljstyrning

Mallarna är ett komplement till handboken som ger stöd för framtagande av nyttorealiseringsmodeller, program- och
projekthantering.

Utbildningspaket
”Digital transformation”

Utbildningspaketet innehåller målgruppsanpassade digitala och sals föreläsningar, webbaserade övningar och guider för
att tillämpa handboken.
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Status för e-rådets arbete
Handbok för digitalisering
STRÖMSTAD

ÅMÅL

Slutförda aktiviteter under perioden
❑

DALS-ED

Utkast på projektdirektiv

Pågående aktiviteter
❑

Räkna på projektbudget

❑

Bevaka utlysningar och medel

TANUM

FÄRGELANDA
MELLERUD

MUNKEDAL

Aktuella problemställningar
❑

BENGTSFORS

VÄNERSBORG

Har kommunerna redan stenkoll på strategiska digitaliseringsfrågor?
SOTENÄS

Kommande aktiviteter
❑

LYSEKIL

UDDEVALLA

Hur resultatet från I Care 4 Fyrbodal kan tillvaratas i projektet

ORUST

TROLLHÄTTAN
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Status för e-rådets arbete
Digitala möten
PROJEKTMÅL
1. Projektet ska leverera ett sammanhållet paket av styrande dokument, utbildning och instruktioner
för att på lång sikt bibehålla och utveckla möjligheterna med digitala möten innan projektets
sluttid.
2. Projektets deltagande kommuner har utifrån framtagen tjänsteskrivelse tagit beslut om en
långsiktig plan för digitala möten
Leverabel

Beskrivning

Förstudierapport;
Förutsättningar för digitala möten i kommunal sektor

En förstudie innehållande juridiska förutsättningar, organisationens mognad och
en rekommendation för säkerställande av teknisk infrastruktur för digitala möten i
kommunen
Nyttorealiserings businesscase för kommunen att beräkna ekonomisk och
kvalitativ nytta.

Effektberäkningsmodell
”Effekt av digitala möten”
Effektberäkning för exempelkommun inom Fyrbodal
Utkast tjänsteskrivelse;

”Digital möten”
Strategi;
”Strategi för Kommunala möten på distans”
Handbok;
Digitala möten i kommunal sektor 1.0
Utbildningspaket;
”Digitala möten i kommunal sektor”

Nyttorealiserings businesscase för kommunen att beräkna ekonomisk och
kvalitativ nytta i en exempel kommun.
Utifrån tjänsteskrivelsen i snabbutredningen avseende politiska möten skapa ett
utökat förslag på tjänsteskrivelse som går att använda i medlemskommunerna.
Förslag på strategi för att förflytta den analoga och fysiska kommunen till en digital
kommun på distans.
En handbok innehållande flertalet instruktioner för hur man genomför moment i
planering, genomförande och administrerande av digitala möten.
Tidigare producerat material inkluderas i handboken för att skapa en helhet.
Ett utbildningspaket innehållandet flertalet utbildningsfilmer (webbinarie),
övningstillfällen och workshops för att öka kunskapen och användandet av digitala
möten.
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Status för e-rådets arbete
Digitala möten
STRÖMSTAD

ÅMÅL

Slutförda aktiviteter under perioden
❑

Snabbutredning Politiska sammanträden på distans

❑

Presentation av projektdirektiv för nätverket för e-samhälle

❑

DALS-ED

TANUM

BENGTSFORS

FÄRGELANDA

Behovsinventering från intresserade kommuner

MELLERUD

Pågående aktiviteter
❑

Aktuella problemställningar
❑

MUNKEDAL

Dialog om finansiering med VGR

Ska fler kommuner i Västra Götaland erbjudas att delta?

VÄNERSBORG
SOTENÄS
LYSEKIL

UDDEVALLA

Kommande aktiviteter
❑

Justering av direktiv utifrån finansiärens krav

❑

Utskick av direktiv till kommuner

ORUST

TROLLHÄTTAN
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Status för e-rådets arbete
Digital delaktighet

FÖRVÄNTAD NYTTA
KORTSIKTIG NYTTA
❑ Ökad användning av kommunernas digitala tjänster
❑ Ökad förståelse för vad digitalisering innebär och
betydelsen av att ”hänga med”
❑ Ökad upplevelse av att det är tryggt att använda
kommunens digitala tjänster och produkter

PROJEKTÖVERSIKT
Förstudien ska innefatta tre kundresor
för att få en förståelse för vad
målgruppernas behov är och hur vi
möter deras förväntningar idag. En
kundresa hjälper oss att säkerställa att
vi utifrån invånarens krav när levererar
den digitala service som vi syftar till att
skapa. Resultatet kommer sedan ge oss
underlag i vad det är vi bör prioritera för
att våra kommuninvånare och företag
ska känna att de är delaktiga i vårt
digitala samhälle och en bättre insikt i
vad vi kan göra tillsammans i Fyrbodal
för att få en förbättrad sammanhållen
digital service.

OMFATTNING
❑ Genomföra en kundresa för en målgrupp
som befinner sig eller riskerar att hamna i
ett digitalt utanförskap

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Minskad handläggningstid vid digital inlämning
av uppgifter

15-25% minskad handläggningstid
i jämförelse med analog hantering

Möjlighet till kortare svarstid och ökade
öppettider i frågor/svar vid digital
kommunikation

15-30 % tidsbesparing för samtliga
intressenter

❑ Genomföra en kundresa för ett mindre
företag i sin kontakt med kommunen
❑ Genomföra en kundresa för en förening i
sin kontakt med kommunen

LÅNGSIKTIG NYTTA
❑ Ökad effektivitet i hantering av ärenden i kommunens
verksamheter
❑ Ökad digitaliseringstakt hos mindre företag etablerade i
Fyrbodal
❑ Minskat digitalt utanförskap

POTENTIELL EKONOMISK NYTTA

CA % BESPARING

Digital delaktighet i ett ärende bör minska status
frågor med hälften

5% av handläggarens tid
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Status för e-rådets arbete
Digital delaktighet
STRÖMSTAD

ÅMÅL

Slutförda aktiviteter under perioden
❑

Workshop Digital delaktighet för besökare

Pågående aktiviteter
❑

DALS-ED

TANUM

BENGTSFORS

FÄRGELANDA

Sammanställning av resultat från workshop

MELLERUD

Aktuella problemställningar
❑

Kan vi möta de olika förväntningarna?

❑

Resursen som skulle genomföra workshoparna finns inte kvar på
förbundet

Kommande aktiviteter
❑

Fortsatt dialog med Trollhättan om passande insats

❑

Budgetarbete kostnad för workshopar

MUNKEDAL
VÄNERSBORG
SOTENÄS
LYSEKIL

ORUST

UDDEVALLA

TROLLHÄTTAN
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Digital förvaltning 2025
▪ Johan föredrar om hur digital förvaltning kan se ut år 2025
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Frågor som lyfts till e-rådet
▪ Bredbandssamordnarens roll är ganska ensam och det är svårt att få gehör för att det är
viktigt med bredbandsutbyggnaden och många av kommunerna är inte i mål med
täckningen. Framöver är det svårare att få finansiering. Kan e-rådet hjälpa till på något
sätt?
▪ Kommer det en ”Digitaliseringsdagen 2020”?
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Beslutad modell för e-samordnarens roll
Enligt underlag
Förslagets innebörd
• Antalet e-samordnare bibehålls till de ordinarie 4
• E-samordnarna anställs av kommunalförbunden men leds och
finansieras av VästKom

Budget

Innebörd

VästKom Centralt
GITS
eSamordnare

Delregional förankring/delaktighet

Totalt grundverksamhet: 9 000 000kr/år

• E-samordnarens arbete leds av VästKom. På så sätt optimeras
länets resurser och alla kommuner kan ta del av det som tas fram.
• E-samordnaren arbetar i huvudsak med regional och nationella
frågor. (FVM blir en stor del).

1 000 000kr/år
4 000 000kr/år
4 000 000kr/år

Regional
FVM projektorganisation

6 000 000kr/år

Totalt inkl FVM:

15 000 000kr/år

• E-samordnaren har frekvent fysisk närvaro inom
kommunalförbunden men arbetsgruppen är den regionala som
leds av VästKom.
• E-samordnarens ansvar/arbetsuppgifter för de
delregionalafrågorna måste redas ut . Specificeras och planeras i
samarbete med Länssamordnaren.
• Fokusområde de närmaste åren är Vård och Omsorg
Regional/nationell påverkan
• Deltar i den regionala och nationella dialogen genom VästKom .
• Arbetsmiljlö
Viktigt med ett ledarskap och att man inte tillhör flera
arbetsgrupper med krav på deltagande i APT mm.

*Bekostas den regionalt gemensamma delen av
FVM projektet av VästKom kommer medlen att
räcka fram till årsskiftet 2022-2023
Före FVM tar slut ?!
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Beslutad modell för e-samordnarens roll
Riskanalys utifrån e-rådets arbete med handlingsplan
SÅRBARHET
Svaghet i skyddet

SÅRBARHET

Skyddsåtgärder

HOT
E-RÅD
Med handlingsplan
och insatser

En möjlig orsak till en
oönskad händelse –
har inte inträffat

E-rådet är beroende av processledaren
för att kunna bedriva sitt arbete.

HOT
Villkor för finansiering av
processledarens tjänst försämras

RISK
Produkten av
sannolikhet att och
konsekvensen om
hotet inträffar

KONSEKVENS
Vad som händer
om hotet utnyttjar
svagheten
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Beslutad modell för e-samordnarens roll
Konsekvenser för arbetet med e-rådet
Förslagets innebörd
• Antalet e-samordnare bibehålls till de ordinarie 4 (idag budgeterat för 8)
Resursstyrkan för e-samordnarrollen halveras då
CG:s tjänst inte finns kvar. CG jobbar främst
regionalt så att Sara kan jobba delregionalt.

KONSEKVENS

KONSEKVENS

Förankringen i de delregionala nätverken blir sämre.
Kollegial samverkan minskar.
Omvärldsbevakningen i vad som händer
delregionalt blir sämre.

Det kommer inte finnas tid för operativt arbete. T.ex.
projektledarrollen i ”Digitala processer”, skapa
delregionala projektdirektiv, medverka i delregionala
projekt.

• E-samordnarna anställs av kommunalförbunden men leds och finansieras av VästKom
• E-samordnarens arbete leds av VästKom. På så sätt optimeras länets resurser och alla kommuner kan ta del av det som tas fram.
• E-samordnarens ansvar/arbetsuppgifter för de delregionala frågorna måste redas ut . Specificeras och planeras i samarbete med
Länssamordnaren.
Ledningen för VästKom prioriterar och styr vad esamordnarna ska fokusera på. Självfallet i samråd
med e-samordnaren men besluten tas av VästKom.

KONSEKVENS
Utvecklingsarbete kommer bedrivas regionalt. Alla
kommuner i VG kommer kunna delta i arbetet vilket
kan medföra att det blir svårt att hålla samman
utvecklingsarbetet.

KONSEKVENS
Arbetet med den delregionala handlingsplanen
läggs ner och insatserna kommer att lyftas upp
regionalt för att bedrivas av VästKom. E-rådets roll
blir överflödig.
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Beslutad modell för e-samordnarens roll
Konsekvenser för arbetet med e-rådet
Hur skiljer det sig
från
Digitaliseringsrådet?

• E-samordnaren arbetar i huvudsak med regional och nationella frågor. (FVM blir en stor del).
Det blir främst att delta i vad som görs nationellt
med t.ex. Inera och SKR. Regionalt kommer vara
primärt FVM för att sekundärt bli andra
utvecklingsfrågor. Vi förlitar oss på att mycket
utvecklingsarbete ska ske nationellt ifrån.
Verkstäder behöver finnas i alla nivåer och gärna så
nära kommunen som möjligt vilket
förankringsmässigt kan bli svårt när man endast
driver regionala och nationella frågor.

KONSEKVENS
Förbundet kommer i viss mån kunna påverka vilka
frågor som bedrivs regionalt. Det kommer inte
prioriteras att arbeta med delregionala frågor på
förbundet.

KONSEKVENS
Neutral samverkanspunkt för digital utveckling lyft
från delregional till regional nivå. En kommuns
påverkan smetas ut vilket riskerar att hämma viljan
att samverka.

• E-samordnaren har frekvent fysisk närvaro inom kommunalförbunden men arbetsgruppen är den regionala som leds av VästKom.
Fika gör e-samordnaren med kollegorna och
administrativa frågor lyfts till förbundet. Frågor från
förbundet kan lyftas till VästKom som hanterar den
från ett regionalt perspektiv.

KONSEKVENS
Kedjan att behandla digitaliseringsfrågor lokaltdelregionalt-regionalt-nationellt försvagas då
förankringen delregionalt inte blir lika omfattande.

KONSEKVENS
Den delregionala behovsbilden blir inte lika tydlig
om E-samordnaren endast kommer att delta i
nätverken för att bedriva regionala och nationella
frågor. Blir uppifrån och ner perspektiv.
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Beslutad modell för e-samordnarens roll
Konsekvenser för arbetet med e-rådet
• Fokusområde de närmaste åren är vård och omsorg
Oklart om det finns utrymme för utvecklingsarbete
som inte är inom vård och omsorg.

KONSEKVENS

KONSEKVENS

Om insatserna från handlingsplanen ska bli aktuella
efter årsskiftet behöver de bedrivas från ett vårdoch omsorgsperspektiv.

Om e-rådet ska vara kvar kan bemanningen behöva
ändras till att även lyfta in t.ex. VoO-chefer,
rehabchefer o.s.v.

Hur skiljer det sig
från
Vårdsamverkan?
• Arbetsmiljö. Viktigt med ett ledarskap och att man inte tillhör flera arbetsgrupper med krav på
deltagande i APT mm.

KONSEKVENS
Närmaste chef som kommer ha mindre insyn i vad
e-samordnaren gör. Det kräver en nära dialog med
Länssamordnaren. Det kan bli problematisk vid t.ex.
löneförhandling och medarbetarsamtal. Rollen som
e-samordnare blir mindre attraktiv.

KONSEKVENS
Om Deltagandet i APT kan prioriteras bort vilket
innebär att e-samordnaren kan missa viktig
information om vad som händer på arbetsplatsen.
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Diskussion om framtiden
• Ska vi starta upp insatser om vårt arbete riskerar att läggas ner efter årsskiftet?
• Ska vi se över en annan finansiering för e-rådets arbete och handlingsplanens
genomförande?

