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AGENDA

 Statusrapport

 Ekonomisk rapport

 Aktiviteter
- Digitalisering av process

- Projektprocessen

- Effekthemtagning

 Riskhantering
- Projektet står utan projektledare

- Effekten av samverkans processer uteblir

- Metodhandbokens innehåll kan inte 

publiceras för allmänheten

 Godkännande av delleverans

SYFTE MED MÖTET

Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda 

förutsättningar att kunna prioritera och genomföra 

digitaliseringsinsatser

MÅLET MED MÖTET

Deltagarna har en ökad förståelse för hur man i stora drag kan 

genomföra digitaliseringsutveckling i kommunen.

Att alla identifierade risker tilldelas en åtgärd och ansvarig 

person.



MÖTESREGLER

 Vi meddelar mötesorganisatören om vi blir sena eller får förhinder

 Vi berättar när det strular med tekniken (”du är mutead Sara”)

 Vi håller vår mic avstängd då vi inte ska diskutera eller ska ställa en fråga

 Vi har webbkameran igång, det hjälper både dig och mig att fokusera (den stängs av 

om det inte finns kapacitet i nätverket att skicka ljud och bild)

 Vi ställer frågor om vi undrar något - frågor får ställas när som helst, använd knappen 

för handuppräckning eller skriv frågan i chatten

 Vi uppmuntrar varandra att bidra i samtalen

 Vi lyssnar på varandra

 Vi undviker att avbryta och/eller dominera samtalet

 Vi är nyfikna, omtänksamma och öppensinnade



STATUSRAPPORT
SPRINT 5 OCH 6

PROJEKTSTATUS AVVIKELSE/ KOMMENTAR ÅTGÄRD KLART

Budget
Mindre avvikelse inom projektledares 

ansvar gällande kostnad för kurser
Inga vidare åtgärder krävs Nej

Tid

Personal

Uppnått resultat/delmål

1. Metodhandbok v0.3 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven 

utveckling genomförda)

2. Rutinramverk v0.2 (Nivåskiss för styrande dokument sammanhängande med 

processnivåer)

3. Digitaliserade verksamhetsprocesser v0.1 (Övergripande processer för försörjningsstöd 

utifrån olika grader av digitalisering framtagen som exempel)

4. Plattform v0.2 (Enklare marknadsanalys genomförd)

5. Systemförvaltningsplan v0.2 (Mall för systemförvaltningsplan framtagen)

Kommande aktiviteter
Riskhantering. Kurser för Kvalitetsledning och standardisering och processbaserad 

verksamhetsutveckling. Publicering av färdigställa kurser.

Komplikationer

Mindre komplikationer

Enligt plan



METODHANDBOK 0.3

Inspelade kurser för

 Digitalisering

 Projektledning

 Behovsdriven utveckling

Följande metodmallar framtagna

 Intressentanalys

 Trend- och omvärldsanalys

 Problemanalys

Följande metodmallar finns i 

utkastsversion

 Projektplan

 Projektdirektiv

 Riskhantering

 Kommunikationsplan

 Problemlösning på fikarasten



RUTINRAMVERK 0.2

Styrande dokument

Planerande / aktiverande 

(vad)

Reglerande / normerande 

(hur)

Planerande och reglerande styrande dokument

Dokument som redogör 

för vad det är som man 

vill uppnå

Dokument som redogör 

för hur man ska agera för 

att uppnå detta

Normgivning mot enskild Riktade styrande dokument

Organiserade styrdokument
(Kommunala föreskrifter)

Dokument som redogör 

för regler (för juridisk 

person som ej är 

myndighet eller annat 

offentligt organ)

Dokument som redogör 

för vem som ansvarar för 

vad



SYSTEMFÖRVALTNINGSPLAN 0.2



EKONOMISK RAPPORT

Projektbudget 

2020

Projektbudget 

totalt
Utfall

Egen personal 593 880 kr 1 484 700 kr 445 410 kr 

Externa (köpta) tjänster 128 760 kr 321 900 kr 218 200 kr

Resor 5 000 kr 10 000 kr 0 kr

Administration (tel, porta osv) 1 000 kr 2 000 kr 0 kr

Marknadsföring 0 kr 0 kr 0 kr

Lokalkostnader 0 kr 0 kr 0 kr

Digitala tjänster 37 000 kr 67 000 kr 0 kr

Övriga kostnader 1 000 kr 2 000 kr 0 kr



AKTIVITETER
 Digitalisering av process

 Ansvar i projektprocessen

 Effekthemtagning



DIGITALISERING AV PROCESS

DIGITISERING

Information och 

kommunikation

 Digitalisera grundläggande funktioner

 Vi har digitala kontaktytor för våra 

invånare men bakomliggande 

processer är inte digitala

 Informations- och 

kommunikationsarbete sker digitalt

Definition

Vi omvandlar analog information 

till digital med stöd av teknik

DIGITALISERING

Processer

 Fokus på effektivisering och 

automatisering av interna processer

 Processkartläggningar för att 

identifiera effektiviseringsmöjligheter

 Inifrån- och ut perspektiv

Definition

Vi förändrar vårt arbetssätt och 

våra verksamhetsprocesser med 

stöd av modern teknik

 Utifrån samhällskrav och beteenden i 

den digitala världen arbetar vi mer 

utforskande för att skapa nya 

möjligheter och innovationer och 

bygger en ny kultur

 Utifrån- och in perspektiv

Definition

Vi gör en genomgripande 

verksamhetsomvandling med 

stöd av modern teknik

DIGITAL 
TRANSFORMATION

Kultur och 

organisationsmodell



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
MÅL OCH EFFEKT

Målet med att digitalisera processen är att handläggarna 

ska kunna ägna mer tid till individuellt stöd och socialt 

arbete istället för administration 

Vi har begränsade 

resurser

Vi har inte tiden

DEMOGRAFI

INDIVIDUALISERING

Utfallet vi vill åstadkomma är att färre personer i 

målgruppen ska ansöka om försörjningsstöd
MOBILITET

Effekten vi vill åstadkomma är att målgruppen har goda 

framtidsutsikter för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden

Värdeskapandet är minskat behov av ekonomisk bistånd nu 

och i framtiden och förbättrade levnadsförhållanden för 

målgruppen



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
DIGITISERAD PROCESS

DIGITISERING

Ansöka

Boka möte

Utreda ansökan Beslut Verkställa

E-tjänst

Insatser Uppföljning

Journalsystem SSBTEK Journalsystem Säkra meddelanden

Avslut

Journalsystem Säkra meddelanden



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
EFFEKTEN AV DIGITISERAD PROCESS

Ett vanligt första steg är nyttjandet av en e-tjänst 

för att digitisera ansökningsblanketten för 

ekonomiskt bistånd. 

Nyttjandet av en e-tjänst sparar genomsnittligt 

ca 5 min per ansökan jämfört med 

pappersansökningar.

En e-tjänst effektiviserar i viss utsträckning 

handläggningen men är framförallt en 

förutsättning för större 

effektiviseringsmöjligheter. 

Förenklat exempel vid 400 ansökningar/mån:

Resultat: 5 min/ärende

Effektivisering: 0,27 heltider 

(400 timmar/år)

Frigjorda resurser:        150 000 kr

Investering:      100 000 kr 

ROI:   Osäkert

Förvaltning:      150 000 kr/år 

Införande:         X kr 



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
DIGITITALISERAD PROCESS

Ansöka

Boka möte

Utreda ansökan Beslut Verkställa

E-tjänst

Insatser Uppföljning

Journalsystem SSBTEK Journalsystem Säkra meddelanden

Avslut

Journalsystem Säkra meddelanden

DIGITALISERING



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
EFFEKTEN AV DIGITALISERAD PROCESS

Resultat: 45 min/ärende

Effektivisering: 1,92 heltider 

(2880 timmar/år)

Frigjorda resurser:        1 080 000 kr

Investering:      300 000 kr 

ROI:   ca 2 år

Förvaltning:      300 000 kr/år 

Förenklat exempel vid 400 ansökningar/mån:

Införande:         1 500 000 kr 

Större potential för effektivisering uppstår när 

nyttjandet av en e-tjänst kompletteras med ett 

automatiserat beslutsstöd, där en robot (RPA) 

nyttjas i handläggningen. 

Så väl investerings-, införande- och löpande 

kostnaderna för ett automatiserat beslutsstöd 

är dock högre. 

Volymen av ansökningar spelar därför stor roll 

och för en mindre kommun är det fördelaktig att 

försöka dela på kostnaderna i samverkan.



FÖRSÖRJNINGSSTÖDSPROCESSEN
EFFEKTEN AV DIGITALISERAD PROCESS

Resultat: 45 min/ärende

Effektivisering: 1,92 heltider 

(2880 timmar/år)

Frigjorda resurser:        1 080 000 kr

Investering:      300 000 kr 

ROI:  ca 1 år

Förvaltning:      300 000 kr/år 

Förenklat exempel vid 400 ansökningar/mån:

Införande:         500 000 kr 

Större potential för effektivisering uppstår när 

nyttjandet av en e-tjänst kompletteras med ett 

automatiserat beslutsstöd, där en robot (RPA) 

nyttjas i handläggningen. 

Så väl investerings-, införande- och löpande 

kostnaderna för ett automatiserat beslutsstöd 

är dock högre. 

Volymen av ansökningar spelar därför stor roll 

och för en mindre kommun är det fördelaktig att 

försöka dela på kostnaderna i samverkan.



Kommun-

fullmäktiges 

strategiska plan

Verksamhets-

plan med budget

Handlingsplan

Aktivitetsplan

Program

Projekt

Tidsbestämt

uppdrag

PortföljLÖPANDE 

VERKSAMHET
Business as usual

 Ledning och styrning

 Strategiprocess

 Mötesprocesser

 Kommunikationsprocess

 Budget och resursprocess

 Omvärldsbevakning

 Framtagande av handlingsplan

 Repeterande processer

 Mindre och ständiga 

förbättringar

FÖRÄNDRINGS-

VERKSAMHET
Changing the business

 Förändrad 

organisationsstruktur

 Förändrad teknik

 Förändrad kultur

 Förändrade processer

 Ingår inte i ordinarie 

arbetsuppgifter

 Förändrar värdeerbjudandet

PROJEKTPROCESSEN

Projekt



PROJEKTPROCESSEN

Initiera

Syftar till att göra 

det möjligt för 

ledning att 

bedöma och 

prioritera 

projektidén 

tillsammans med 

andra 

projektidéer, 

förfrågningar och 

investeringar. 

Beslut om 

förstudie.

Förstudie

Syftet med förstudien 

är att minska 

osäkerheten genom att 

analysera 

förutsättningar att 

genomföra projektet. 

Krav behöver 

dokumenteras, 

projektets omfattning 

definieras, lösning 

väljas, intressenter 

kartläggas och nyttan 

bedömas för att ställas 

mot kostnader och 

risker.

Planering

Syftet med planeringen 

är att välja metod för 

genomförandet och ta 

fram en plan för hur 

projektmålet ska 

uppnås. Aktiviteter 

behöver definieras, 

estimeras och 

synkroniseras, 

resurser organiseras, 

kostnader kalkyleras 

och risker hanteras.

Genomförande

Under genomförandet 

tas resultatet fram och 

överlämnas. Aktiviteter 

och kostnader följs 

regelbundet upp, 

avvikelser analyseras 

och eventuella 

ändringar hanteras. Ett 

projekt kan ha flera 

delleveranser eller en 

stor leverans i slutet av 

genomförandet.

Avslut

Syftet med 

avslutsfasen är att 

utvärdera arbetet och 

ta tillvara på 

erfarenheter samt 

avveckla 

projektgruppen.

Effekt

Syftet med 

effektfasen är att 

säkerställa att 

nyttorna 

realiseras och 

följs upp. Detta 

arbete kan börja 

i samband med 

första 

leveransen, 

alltså innan 

projektet är klart.

Projekt-

direktiv

Förstudie-

rapport

Förstudie-

direktiv

Status-

rapporter

Slut-

rapport

Effekt-

rapport

Projekt-

plan

Effekt-
hemtagnings-

plan

FÖRÄNDRINGSLEDNING
Förändrings

plan



PROJEKTPROCESSEN
HUKI

Initiera Förstudie Planering Genomförande Avslut Effekt

Projekt-

direktiv

Förstudie-

rapport

Förstudie-

direktiv

Status-

rapporter

Slut-

rapport

Effekt-

rapport

Projekt-

plan

Effekt-
hemtagnings-

plan
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Ledning (politik, 

ledningsgrupp)

Utvecklings-

ledare, utredare

Berörd 

verksamhet och 

mottagare, 

experter 

Påverkade 

verksamheter

Uppdrags-

beställare, 

styrgrupp

Projektledare, 

utredare

Utifrån 

intressent-analys

Utifrån 

målgruppsanalys

Uppdrags-

beställare, 

styrgrupp

Projektledare, 

projektgrupp

Utifrån 

intressent-analys

Utifrån 

målgruppsanalys

Uppdrags-

beställare, 

styrgrupp

Projektledare, 

projektgrupp

Utifrån 

intressent-analys

Utifrån 

målgruppsanalys

Uppdrags-

beställare, 

styrgrupp

Projektledare, 

projektgrupp

Utifrån 

intressent-analys

Utifrån 

målgruppsanalys

Medarbetare 

med 

uppföljnings-

ansvar

Verksamhets-

chefer, nyckel-

personer

Ledning (politik, 

ledningsgrupp)

Påverkade 

verksamheter



Initiera Förstudie Planering Genomförande Avslut Effekt
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Effektägare -

Ledning (politik, 

ledningsgrupp)

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

Nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Utifrån 

målgruppsanalys

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

Det ledande 

teamet

Projektorg, 

nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Utifrån 

målgruppsanalys

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

Det ledande 

teamet

Utifrån 

målgruppsanalys

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

Det ledande 

teamet

Utifrån 

målgruppsanalys

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

Det ledande 

teamet

Utifrån 

målgruppsanalys

Nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Effektägare -

Ledning (politik, 

ledningsgrupp)

Utifrån 

målgruppsanalys

Projektorg, 

nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Projektorg, 

nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Projektorg, 

nyckelpersoner, 

processägare,

enhetschefer

Förvaltningschef, 

verksamhetschef

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändrings

plan

PROJEKTPROCESSEN
FÖRÄNDRINGSLEDNING HUKI



EFFEKTHEMTAGNING

Initiera

Syftar till att göra 

det möjligt för 

ledning att 

bedöma och 

prioritera 

projektidén 

tillsammans med 

andra 

projektidéer, 

förfrågningar och 

investeringar. 

Beslut om 

förstudie.

Förstudie

Syftet med förstudien 

är att minska 

osäkerheten genom att 

analysera 

förutsättningar att 

genomföra projektet. 

Krav behöver 

dokumenteras, 

projektets omfattning 

definieras, lösning 

väljas, intressenter 

kartläggas och nyttan 

bedömas för att ställas 

mot kostnader och 

risker.

Planering

Syftet med planeringen 

är att välja metod för 

genomförandet och ta 

fram en plan för hur 

projektmålet ska 

uppnås. Aktiviteter 

behöver definieras, 

estimeras och 

synkroniseras, 

resurser organiseras, 

kostnader kalkyleras 

och risker hanteras.

Genomförande

Under genomförandet 

tas resultatet fram och 

överlämnas. Aktiviteter 

och kostnader följs 

regelbundet upp, 

avvikelser analyseras 

och eventuella 

ändringar hanteras. Ett 

projekt kan ha flera 

delleveranser eller en 

stor leverans i slutet av 

genomförandet.

Avslut

Syftet med 

avslutsfasen är att 

utvärdera arbetet och 

ta tillvara på 

erfarenheter samt 

avveckla 

projektgruppen.

Effekt

Syftet med 

effektfasen är att 

säkerställa att 

nyttorna 

realiseras och 

följs upp. Detta 

arbete kan börja 

i samband med 

första 

leveransen, 

alltså innan 

projektet är klart.

Projekt-

direktiv

Förstudie-

rapport

Förstudie-

direktiv

Status-

rapporter

Slut-

rapport

Effekt-

rapport

Projekt-

plan

Effekt-
hemtagnings-

plan



Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att alltid tänka 

digitalt först när de verksamhetsutvecklar

Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har väl fungerande metoder och 

modeller för att styra projekt och utvecklingsinsatser

EFFEKTHEMTAGNING
EFFEKTMÅL

Deltagande verksamhet 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 

Det finns samverkande processer för digital service med utgångspunkt i invånarnas och 

medarbetarnas behov

Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och 

genomföra digitaliseringsinsatser



Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är mycket bra på att alltid tänka 

digitalt först när de verksamhetsutvecklar

Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har väl fungerande metoder och 

modeller för att styra projekt och utvecklingsinsatser

EFFEKTHEMTAGNING
VÅR TEORI

EFFEKTTEORIINTERVENTIONSTEORI

Resurser (Input)

• Behov av att 
tillämpa nya 
arbetssätt

Aktiviteter

• Gemensamt/ 
enskilt arbete 
med att 
digitalisera 
processer på 
projektmöten

Prestation 
(Output)

• X antal 
digitaliserade 
verksamhets-
processer

Utfall

• Ökad förmåga 
att digitalisera 
processer

Effekt

• Effektmål

Värdeskapande

• Ökad 
livskvalitet för 
invånare

EFFEKTTEORIINTERVENTIONSTEORI

Resurser 
(Input)

• Urval av 
nödvändig 
kompetens

Aktiviteter

• Medarbetare 
går kurs

Prestation 
(Output)

• X antal som 
har gått 
kursen

Utfall

• Ökad 
kompetens

Effekt

• Effektmål

Värdeskapande

• Minskade 
kostnader



EFFEKTHEMTANING
UTFALL OCH BASLINJE

+

-

TID

VÄRDE

INSATS

VÄRDESKAPANDE

 Minskad 

resursförbrukning i 

målgruppen, nu och i 

framtiden

 Minskat behov av 

ekonomiskt bistånd i 

framtiden

 Skatteintäkter genom 

arbete i framtiden

 Förbättrade 

levnadsförhållanden för 

målgruppen

 …



EFFEKTHEMTAGNING
ETABLERA EN BASLINJE

Deltagande verksamhet 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 

Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de är 

mycket bra på att alltid tänka digitalt först när de verksamhetsutvecklar

Deltagande verksamhet i medverkande kommuner instämmer i hög grad eller helt med att de har 

väl fungerande metoder och modeller för att styra projekt och utvecklingsinsatser



EFFEKTHEMTAGNING
MÄTNING

Mätning 1

BASLINJE

Projekt

Mätning 2

Projekt

Mätning 3,4..

Verksamhet

Q4 2020

Specifik 

målgrupp

Specifik 

målgrupp

Specifik 

målgrupp

Q3 2021 Q2 2022



EFFEKTHEMTAGNING
MÅLGRUPPER

Chefer

Avdelnings-

chefer

Verksamhets-

chefer

Enhetschefer

Nyckel-

personer

Verksamhets-

utvecklare

Utvecklings-

ledare

System-

förvaltare

Digitaliserings

-strateg



HUR GÅR VI VIDARE?

 I vilken omfattning vill ni göra mognadsmätningen?

 Vad behöver ni för stöd för att kunna genomföra en mognadsmätning på målgruppen?

D
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S
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RISKHANTERING
 Förklaring av arbetssätt

 Genomgång av risker



PROJEKT

SKYDDSÅTGÄRDER

HOT
En möjlig orsak till en 

oönskad händelse –

har inte inträffat

RISK
Produkten av 

sannolikhet att och 

konsekvensen om hotet 

inträffar

KONSEKVENS
Vad som händer om 

hotet utnyttjar 

svagheten

SÅRBARHET
Svaghet i skyddet

SANNOLIKHET
Hur troligt det är 

att hotet utnyttjar 

sårbarheten

FÖRKLARING AV ARBETSSÄTT



KONSEKVENSBEDÖMNING

Leveransen uteblir

KONSEKVENS

=
Det finns inte 

tillräcklig med resurs 

och finansiering för 

projektet

HOT

+
Projektet är 

beroende av 

framtagen resurs-

och budgetplan

SÅR

BAR

HET



RISKBEDÖMNING

Det finns tydliga 

tecken på att hotet är 

verklighet i vissa delar 

av verksamheten redan i 

dag.

SANNOLIKHET

Projektet kan inte 

startas

KONSEKVENS

x =

RISKVÄRDE

12

3 4
Åtgärd: Sök finansiellt stöd 

hos fler finansiärer. Gör 

tjänsteköp för resurserna 

som behövs.



VÅR RISKHANTERINGSPLAN IDAG

Projektledaren är ansvarig för att åtgärda riskerna med hjälp av projektbeställare, styrgrupp 

och projektgrupp. 

S står för Sannolikhet som bedöms på en skala från 1-5 där 1 är lägsta och 5 är högsta.

K står för konsekvens som bedöms på en skapa från 1-5 där 1 är ingen och 5 är omfattande

R står för riskvärde och är värdena för sannolikhet och konsekvens multiplicerade. 

▪ Ett riskvärde mellan 1-6 anses vara lågt (projektledares befogenheter)

▪ Ett riskvärde mellan 8-12 anses vara medel (projektledares befogenheter)

▪ Ett riskvärde mellan 15-25 anses vara högt (styrgruppens befogenheter)

För riskhanteringsplan se ”Digitala processer inom Fyrbodal – Riskhantering”.



GENOMGÅNG AV RISKER

ID Hot Sårbarhet Konsekvens S K R Åtgärd?

R1 Ändrat uppdrag e-samordnarroll från 

VästKom

Beroendet till tjänsten och nuvarande 

finansieringsform

Projektet står utan projektledare 5 5 25 Ja

R2 Övertrassering av budget för externt köpta 

tjänster

Projektledaren är beroende av biträdande 

projektledare för att klara uppdraget

Projektets kvalitet och tidsplan påverkas 

negativt

4 3 12 Ja

R3 Minskad interoperabilitet Samverkande processutveckling prioriteras 

inte

Effekten av samverkande processer uteblir 5 3 15 Ja

R4 Organisation riskerar vite på grund av att 

plattformen inte följer 

tillgänglighetsdirektivet

Kostnad för textning av de delar som 

består av rörlig media finns inte med i 

budget

Metodhandbokens innehåll kan inte 

publiceras för allmänheten

3 5 15 Ja

R5 Projektdeltagare kan inte prioritera att 

delta i projektet

Projektet är beroende av att 10 kommuner 

medverkar för att få finansiering

Finansiering uteblir 2 5 10 Ja

R6 Kostnaden för plattform överstiger budget Finansieringen av projektet är snålt 

tilltagen då ingen förstudie genomförts

Plattformens kvalitet blir bristande 3 4 12 Ja



R
IS

K
PROJEKTET STÅR UTAN PROJEKTLEDARER1

SSVITSSVIT

E-SAMORDNARE
KOMPETENS-

RÅD

VästKoms

styrelse
KOMMUNALFÖRBUND

E-råd
Kommun-

direktörer

Chefsnätverk
Kompetens-

nätverk

Förbunds-

direktion

Ändrat uppdrag e-samordnarroll från 

VästKom

Beroendet till tjänsten och nuvarande 

finansieringsform

Projektet står utan projektledare 5 5 25



R
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G
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R

D

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

PROJEKTET STÅR UTAN PROJEKTLEDARER1

 Fyrbodals kommunalförbund förhandlar med VästKom att få ha kvar projektledarrollen

 Deltagande kommun tillsätter projektledare

 Förflytta kostnader för att finansiera extern projektledare 



R
IS

K
PROJEKTETS KVALITET OCH TIDSPLAN PÅVERKAS 
NEGATIVT

R2

FIXERAT

UPPSKATTAT

VATTENFALL

Krav

Resurs Tid

DRIVS 

AV PLANER

AGIL

Funktion

Resurs Tid

DRIVS 

AV VÄRDE

Övertrassering av budget för externt köpta 

tjänster

Projektledaren är beroende av biträdande 

projektledare för att klara uppdraget

Projektets kvalitet och tidsplan påverkas 

negativt

4 3 12



R
IS
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Å
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G
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R

D

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

PROJEKTETS KVALITET OCH TIDSPLAN PÅVERKAS 
NEGATIVT

R2

 Hanteras av projektledning

 Budgeten balanseras utifrån förutsättningar för 2021



R
IS

K
EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

HÅRD INFRASTRUKTUR
TILLGÄNGLIGHET. Fiber, 5G, Wi-Fi, 

fastighetsnät, GSM, kabel-TV, radio m.m. 

MJUK INFRASTRUKTUR
NÅBARHET - INTEROPERABILITET. 

Standarder, lagring, affärsmodeller, avtal, 

licensiering, protokoll, domänhantering, 

juridik, tekniska plattformar, gränssnitt, 

integration m.m.

DIGITAL FÖRVALTNING
MOBILITET. Processer, service och 

verksamhetsutveckling i alla organisationer

Minskad interoperabilitet Samverkande processutveckling prioriteras 

inte

Effekten av samverkande processer uteblir 5 3 15



R
IS

K
EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

+

-

TID

KRONOR

UTVECKLING FÖRVALTNING

EFFEKT



R
IS

K
EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

KOMMUN 3
+

-

TID

KRONOR

UTVECKLING FÖRVALTNING

EFFEKT

KOMMUN 1

KOMMUN 2



R
IS

K
EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

Digitala lås 

medicinskåp

E-tillsyn

Digitala inköp 

vårdtagare inom 

hemtjänst

Säker e-brevlåda

Medicinrobotar

Avgiftshantering

Orosanmälningar

Ekonomiskt bistånd

Internkontroller

FÅNGADE BEHOV

”Hotell-lås” särskilt 

boende

Lämna statistik

Behörighetshantering

Nattillsyn



R
IS

K
EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

Tydliga brister i 

processen för 

utveckling
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

EFFEKTEN AV SAMVERKANDE PROCESSER UTEBLIRR3

 Processen för utvecklingsarbete är den som prioriteras att utvecklas i samverkan

 Bidrar till att ”baka in” var samverkan är högst relevant

 Vi kan sedan testköra utvecklingsprocessen med den verksamhetsprocess ni anser ska prioriteras 

att samverka inom

 Ni prioriterar 2-3 verksamhetsprocesser att utveckla utifrån er verksamhetsplan



R
IS

K
METODHANDBOKENS INNEHÅLL KAN INTE PUBLICERAS 
FÖR ALLMÄNHETEN

R4

Organisation riskerar vite på grund av att 

plattformen inte följer 

tillgänglighetsdirektivet

Kostnad för textning av de delar som 

består av rörlig media finns inte med i 

budget

Metodhandbokens innehåll kan inte 

publiceras för allmänheten

3 5 15

Rekommendationer för textning

 Erbjud dolda undertexter för digital video

 Beskriv alla ljud av betydelse

 Erbjud gärna en separat textversion

 Informera användaren om att det finns text

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen gäller för offentliga aktörer vilket avser 

statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och 

regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. 
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

METODHANDBOKENS INNEHÅLL KAN INTE PUBLICERAS 
FÖR ALLMÄNHETEN

R4

 Undantag för oskäligt betungande anpassning

 Använda automatiserad textning (https://www.textamig.se/)

 Använder API för Google Translate

 Behörighetsstyrd åtkomst till kursmaterial

https://www.textamig.se/


B
E

S
L

U
T

GODKÄNNANDE AV DELLEVERANS 1

FORTSÄTT

TILLBAKA

STOPP AVSLUTA

1. Metodhandbok v0.3 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven 

utveckling genomförda)

2. Rutinramverk v0.2 (Nivåskiss för styrande dokument sammanhängande med 

processnivåer)

3. Digitaliserade verksamhetsprocesser v0.1 (Övergripande processer för 

biståndsbedömning utifrån olika grader av digitalisering framtagen som exempel)

4. Plattform v0.2 (Enklare marknadsanalys genomförd)

5. Systemförvaltningsplan v0.2 (Mall för systemförvaltningsplan framtagen)



NÄSTA MÖTE

2020-12-04
10.00 - 12.00

Via Teams

Anteckningarna hittar ni på hemsidan



DIGITALA PROCESSER I FYRBODAL

En del av arbetet med

Handlingsplan 

för digitalisering 

i Fyrbodal

2020-2022

PROJEKTETS HEMSIDA

fyrbodal.se/digitalaprocesser

Läs mer om vårt arbete på digitaliseringfyrbodal.se

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/digitalisering/handlingsplan-for-digitalisering/insatser/2-digitala-processer-i-fyrbodal/
http://www.fyrbodal.se/digitalaprocesser

