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1) Statusrapport
Sara hälsar deltagarna välkomna och de får presentera sig. Sedan föredrar Sara statusrapport för
förstudien. Det är en viss förskjutning i tidsplanen för att lyckas boka in alla workshops. Det finns tre
kommuner, Uddevalla, Trollhättan och Färgelanda som inte kommer delta på alla workshops då man i
nuläget är hårt belastad och inte kan prioritera att frigöra resurser för att kunna medverka. De har
istället valt att delta på andra sätt.
Projektledaren är tungt belastad och har en överbeläggning. Det är hanterbart i dagsläget och därför
görs ingen åtgärd just nu. Det utsedda projektdeltagarna har mottagit inbjudan till workshoparna för att
de ska kunna förbereda sig.
De som är i pipen nu är att godkänna projektplanen och få klart omvärldsanalysen.

2) Aktiviteter
Sara föredrar kortfattat förstudiens innehåll. Det som pågår just nu är en omvärldsanalys där många
intervjuer sker med flertalet sakkunniga inom området men även workshopar dit projektdeltagare blir
inbjudna med Microsoft och Google. Ekonomicheferna inbjuds till att delta i en workshop gällande
ekonomifrågor.
Nulägesanalysen innefattar en enkätstudie riktad till IT-chefer, förvaltningschefer och
informationssäkerhetsansvariga i kommunen och det kommer även göras en analys av kostnadsbilden
för IT som ekonomicheferna är delaktiga i.
Förmågekartläggningen genomförs med projektgruppen och syftar till att hitta en gemensam målbild
för deltagande kommuner som de sedan kommer kartlägga vilka förmågor som krävs för att uppnå
målbilden.
Utifrån resultatet av ovanstående kommer projektledning och utredare utforma vissa scenarion som är
relevanta att samverka inom i Fyrbodal.

3) Riskhantering
Följande risker har identifierats av projektledning.
Risker
ID

Hot

Sårbarhet

Konsekvens

S

K

R

Åtgärd

R1

Ändrat uppdrag esamordnarroll från
VästKom

Beroendet till tjänsten
och nuvarande
finansieringsform

Förstudien står utan
projektledare

2

5

10

Ja

R2

Projektdeltagare kan
inte prioritera att delta
i projektet

Förmågekartläggningen
bygger på en samlad bild
av alla kommunernas
förmågor

Underlaget får en
bristande kvalitet och
återspeglar inte
verkligheten

4

3

12

Ja
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R1 Förstudien står utan projektledare
Sara föredrar för att den roll hon innehar som e-samordnare kommer att förändras efter årsskiftet och
det innebär att det inte är Fyrbodals kommunalförbund som styr över arbetstiden utan VästKom. Hon
har redan haft dialog med VästKom gällande hennes pågående uppdrag och i dagsläget ser det ut som
att det är möjligt för henne att avsluta förstudien.
Åtgärd: Fyrbodals kommunalförbund förhandlar med VästKom att få ha kvar projektledarrollen fram
till avslut

R2 Underlaget får en bristande kvalitet och återspeglar inte verkligheten
Det är inte alla kommuner som kan delta lika aktivt i förstudien vilket kan innebära att underlaget inte
återspeglar verkligheten. Eftersom förstudien har haft kort framförhållning och det är relativt mycket
tid som tas i anspråk är det försåtligt så andra förutsättningar är svårt att åstadkomma.
Diskussion: Bäst är om alla kommuner kan delta på lika villkor. Vi bör bjuda med kommunerna att
delta i så stor utsträckning som möjligt men kan man inte delta så kan man inte. Vi bör
uppmärksamma kommundirektörerna på riskerna och redovisa för förutsättningarna i rapporten.
Åtgärd: Tydligt beskriva de förutsättningar förstudien har haft i rapporten och uppmärksamma
kommundirektörerna för risken.

4) Beslut
Projektplan v 0.2 är medskickat i handlingarna.
Taktiska styrgruppen beslutar att godkänna projektplanen och fortsätta förstudien.

Antecknat av
Sara Herrman
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