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

arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig 

1 I Statusrapport Sara 

2 I Ekonomisk rapport Sara 

3 I Aktiviteter Sara 

4 B Riskhantering Sara 

5 B Godkännande av delleverans Sara 

 

1) Statusrapport  

Projektledningen presenterade statusrapport för spring 7, 8 och 9, med information kring progressen i 

de respektive delmålen.  

 

 

2) Aktiviteter 

Effekthemtagning 

Återblick till föregående styrgruppsmötes diskussion kring satta effektmål, effekthemtagningsplan och 

etablering av baslinje för dessa.  

Effektmål:  

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

medarbetarnas behov 

 

o 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 

  

▪ Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och 

genomföra digitaliseringsinsatser 

 

o 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 
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o 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 

 

Projektledningen presenterade alternativ för praktiskt genomförande av en mätning för att etablera en 

baslinje, samt de målgrupper som projektgruppen har identifierat. 

Målgrupper:  

Chefer: 

- Verksamhetschefer 

- Avdelningschefer 

- Enhetschefer 

Nyckelpersoner: 

- Digitaliseringsstrateg 

- Systemförvaltare 

- Utvecklingsledare  

- Verksamhetsutvecklare 

 

Förslag på genomförande: 

 

- Förslag 1 – Större mätning: 

I den stora mätningen är förslaget att svara på hela uppsättningen frågor som finns i DiMiOS, ett 

verktyg för att mäta och följa upp digital mognad. Respektive deltagande kommun väljer vilken 

målgruppen för mätningen är, t ex förvaltningschef och ytterligare nyckelpersoner i verksamheten. 

Mätningen ser då till fler aspekter en de 3 aspekter som täcks i projektets effektmål och indikatorer. 

Mätningen är utformad för att skapa ett kvalitetssäkrat, faktabaserat beslutsunderlag.  

Fördelen med den större mätningen är dels att flera kommuner inom Fyrbodal antingen redan nyttjar 

verktyget eller mäter aspekterna inom den pågående förstudien Digital Motor. Dels att den kan nyttjas 

oavsett vilket utvecklingsinitiativ som genomförs, dvs. att flera verksamhetsutvecklingsinitiativ kan 

hängas upp på mätningen.  

- Förslag 2 – Mindre mätning:  

Baseras enbart på frågor kopplade till effektmålen. Respondenter kan i den mindre mätningen t ex vara 

projektdeltagarna. Fördelen med den mindre mätningen är att den är lättare att genomföra.  

 

I båda alternativen är det viktigt att notera att mätningen behöver ske över en längre tid, och på ett 

likartat sätt.  

Beslut av mätmetod per kommun:  

Respektive kommun väljer vilket av förslagen som passar sin verksamhet bäst.  Ni utser samordnare 

av mätningen, samt väljer samordnare och respondenter till genomförandet av mätningen. 

Styrgruppsdeltagarna återkommer till projektledaren med samordnare och respondenter till mätningen. 

Projektledaren hjälper i sin tur samordnare med effekthemtagningsplan.  
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Utvecklingsprocessen 

Utifrån valet att arbeta med utvecklingsprocessen har projektdeltagarna tagit fram ett problemträd 

utifrån problemställningen.  

Vi har inte en tillräckligt bra optimerad och etablerad process för 

utvecklingsarbete.   

Projektgruppen har tittat på vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter som problemställningen 

resulterar i. Projektgruppen har även titta på rotorsakerna kopplat till problemställningen och 

grupperat dessa i rotorsaker som går att påverka inom projektet, och rotorsaker som inte går att 

påverka inom projektet.  

Problemträd:  

 

Projektgruppen har därefter prioriterat de rotorsaker som bedöms gå att påverka inom projektet. 

Prioritering skedde utifrån hur komplex en rotorsak bedöms vara att påverka, samt hur stor effekt som 

åtgärd av rotorsaken bedöms medföra.   
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Prioritering:  

 

I nästa steg ska projektgruppen tydliggöra vilket resultat som är önskvärt, samt avgränsa vad som 

förslagsvis inte inkluderas inom projektet. I syfte att sätta rimliga förväntningar.  

3) Riskhantering 

Kort återblick i arbetssätt för riskhantering 

Förklaring av arbetssätt för genomförd riskanalys. Ett projekt har alltid sårbarheter. Hot är en möjlig 

orsak till en oönskad händer (som inte har inträffat). Konsekvenser är vad som händer om hotet 

utnyttjar svagheten, medan sannolikheten är hur troligt det är att hotet utnyttjar sårbarheten. 

Sammantaget av sannolikhet och konsekvenser utgör en risk.   
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Förklaring av arbetssätt:  

 

Genomgång av risker 

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”. 

 

För risker med ett riskvärde mellan 15–25 presenterade åtgärdsförslag till styrgruppen:  

 

 



 

Sida 7 (8) 

 

 
Fyrbodals Kommunalförbund - Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla - Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 

RISKHANTERING 

R1: Ändrat uppdrag e-samordnarroll från VästKom.  
Styrgruppen har vid föregående möte beslutat att förhandla med VästKom att få ha kvar 

projektledarrollen. Då projektledarens roll kommer att förändras. Rollen beskrivs vara oerhört viktigt 

för att inte tappa farten. 

Sannolikheten för att projektet står utan projektledare har sänkts utefter den dialog som har förts med 

VästKom. Förhandling fortsätter dock då projektet pågår under en längre tid. Lyfts för styrgruppens 

kännedom om att förhandling fortsätter.  

Beslut: Fyrbodals kommunalförbund fortsätter förhandlingar med VästKom om att få ha kvar 

projektledarrollen.  

R2: Övertrassering av budget för externt köpta tjänster.  
Vid föregående möte beslutades att budgeten balanseras utifrån förutsättningar för 2021. 

R3: Effekten av samverkande processer uteblir.  
Sannolikheten har sänkt utifrån föregående styrgruppsmötes beslut. Vid föregående möte beslutades 

att processen för utvecklingsarbete ska prioriteras att utvecklas i samverkan. Då samverkan är en stor 

utmaning med många arenor, modeller, roller osv. som man ska förhålla sig till.  

R4: Metodhandbokens innehåll kan inte publiceras för allmänheten 
Sannolikheten har sänkt utifrån föregående styrgruppsmötes beslut om behörighetsstyrd åtkomst till 

kursmaterial. 

4) Godkännande av delleverans 

 

 

Beslut: Styrgruppen beslutar att fortsätta.  

5) Nästa möte 

Nästa möte är planerat till 2020-05-20, mötet kommer att ske via Microsoft Teams 
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Antecknat av 
Pontus Björhn 

Justerat av 
Sara Herrman 

Bilagor 
▪ 2020-12-04 – Presentation av möte 


