Möte för e-råd
2020-12-17

Agenda
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt Typ
1
I
2
I
3
I
4
D
5
A

Beskrivning
Tidigare minnesanteckningar
Status gällande projektet Digitala processer
Status gällande förstudien Digital motor
Slutrapport e-råd
Lessons learned och rekommendationer
AVSLUT

Ansvarig
Sara
Sara
Sara
Sara
Sara

Ca tid
09.00
09.15
09.30
10.00
10.30
12.00

1

Välkommen och föregående protokoll
▪ Status för e-rådets arbete
▪ Avveckling av processledare, e-råd och handlingsplan
▪ Riskanalys
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Enligt plan

Digitala processer Fyrbodal
Status

Mindre komplikationer
Komplikationer

PROJEKTSTATUS

AVVIKELSE/ KOMMENTAR

ÅTGÄRD

KLART

Budget

Mindre avvikelse inom projektledares
ansvar gällande externa tjänsteköp

Balanseras inför 2021

Nej

Personal

Projektledare är överbelastad

Kurser för processbaserad
verksamhetsutveckling och etjänstdesign skjuts upp till slutet av
Q1

Ja

Uppnått resultat/delmål

1. Metodhandbok v0.4 (Kurser för Digitalisering, Projektledning och Behovsdriven utveckling
och Kvalitetsledning och standardisering genomförda)
2. Digitaliserade verksamhetsprocesser, Utvecklingsprocessen v0.1 (Problem och målanalys genomförd)

Kommande aktiviteter

Riskhantering. Upprätta offentligt team för kurser. Publicering av färdigställa kurser. Ta fram
kursmaterial för kommande kurser. Fortsätta med utvecklingsprocessen.

Tid
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Digitala processer Fyrbodal
Innehåll
KOMPETENSUTVECKLING
DIGITALISERING

PROJEKTLEDNING

KVALITETSLEDNING &
STANDARDISERING

BEHOVSDRIVEN
UTVECKLING

PROCESSBASERAD
VERKSAMHETSUTVECKLING

E-TJÄNSTDESIGN

BI OCH
DATAANALYS

RPA OCH
AUTOMATISERING

VERKSAMHETSUTVECKLING
Initiering och
prioritering

Vår utvecklingsprocess
är bristande

Planering

Genomförande

Test

Implementation i
kommun
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Enligt plan

Digital motor Fyrbodal

Mindre komplikationer
Komplikationer

Status
PROJEKTSTATUS

AVVIKELSE/ KOMMENTAR

ÅTGÄRD

Tid

Resultatets slutleverans blir inte förrän den
26 februari på grund av justering för
kommundirektörernas mötestid

Ingen åtgärd

Personal

Projektledare är överbelastad

Ingen åtgärd

Uppnått resultat/delmål

Omvärldsanalys genomförd
Förmågekartläggning genomförd
Analysarbete förmågekartläggning
Genomföra nulägesanalys

Kommande aktiviteter

Analysarbete nulägesanalys
Analysarbete omvärldsanalys
Scenarioarbete
Kommunikationsinsatser

Budget

KLART
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Digital motor Fyrbodal
Resultat - Målbild

Vilka kommer vara kommunens
stora utmaningar för att leverera god
invånarservice 2030?

Vilket stöd kommer kommunen och
invånarna förvänta sig från en
digitalisering av verksamheten?

Vad är unikt för din kommun?
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Digital motor Fyrbodal

VERKSAMHETSSTÖD

KÄRNFÖRMÅGOR

LEDNINGSFÖRMÅGOR

Resultat - Förmågekarta
PLANERA

LEDA

SAMVERKA

FÖRNYA

STYRA

Förmåga att bygga kultur

Skapa och upprätthålla dialoger

Identifiera och agera på
omvärldstrender

Fatta och verkställa beslut

Säkerställa rätt resurser idag och
imorgon

Förmåga att leda utifrån en
helhetssyn

Samverka med externa parter

Nytänkande

Förstå kommunens prioriteringar

Planera utifrån en föränderlig
värld

Förankra och förklara mål och
syfte

Samverkan med interna parter
inom kommunen

Förstå och ta en kalkylerad risk

Sätta tydliga mål för digitalisering

Prioritera utifrån tid, kvalitet och
resurser

Skapa och behålla förtroende

Skapa formella och tydliga
samverkansrelationer

Förmåga att sätta användare och
invånare i centrum

Genomföra gemensamma
upphandlingar

Omsätta mål och uppdrag till
verksamhet

Utvärdera insatser, resultat och
effekter

FÖRSTÅ BEHOV

INSPIRERA OCH ENGAGERA

FÖRÄNDRA

FÖRVALTA

Identifiera och fånga behov

Inkludera

Förändra beteende

Informationshantering

Analysera behov

Uppmuntra

Sätta in rätt insats vid rätt tidpunkt

Upprätthålla IT- och
informationssäkerhet

Verifiera behov

Skapa dialog

Vara rådgivande åt politik och
ledning

Förstå teknisk miljö

Skapa intresse för digitalisering

Utbilda

Erbjuda användarstöd

Skapa trygghet inför tekniken

Anpassa och införa
standardlösningar

Avveckla

FÖRSÖRJA

KOMMUNICERA

UPPRÄTTHÅLLA KOMPETENS

Följa upp avtal

Kommunicera med politik och
ledning

Attrahera och rekrytera relevant
kompetens

Genomföra upphandling

Kommunicera med användare

Behålla och höja kompetens hos
medarbetare

Skapa önskad kultur

Styra och samordna leveranser

Kommunicera med medarbetare

Skapa ett lärande mellan
medarbetare

Fira framgångar

Säkerställa finansiering

Hålla verksamheten informerad
om digital utveckling

Säkerställa god överlämning
mellan medarbetare

Erbjuda individanpassad
arbetssituation

VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSPLATS

Skapa önskad kultur

0

Serie1
Strategisk vikt
Medelvärde (n=15)
Std.avv. (n=15)

Identifiera och fånga behov

Förmåga att sätta…

Att förstå och ta en kalkylerad risk

Planera utifrån en föränderlig värld

Skapa och upprätthålla relationer

Skapa ett lärande mellan medarbetare

Identifiera, förstå och agera på…

Förstå kommunens prioriteringar

Säkerställa rätt resurser idag och…

Bygga kultur

Kommunicera med politik och ledning

Förändra beteende

Vara rådgivare åt politik och ledning

Samverka med interna parter inom…

Fatta och verkställa beslut

Säkerställa god överlämning mellan…

Fira framgångar

Inkludera

Förstå teknisk miljö

Skapa formella och tydliga…

Nytänkande

Analysera behov

Informationshantering

Avveckla

Genomföra gemensamma…

Skapa intresse för digitalisering

Upprätthålla IT- och…

Leda utifrån en helhetssyn

Utvärdera insatser, resultat och effekter

Upprätthålla stabil och tillförlitlig…

Förankra och förklara mål och syfte

Omsätta mål och uppdrag till…

Skapa trygghet inför tekniken

Sätta tydliga mål för digitalisering

Bibehålla och höja kompetens hos…

Kommunicera med medarbetare

Styra och samordna leverantörer

Erbjuda avnändarstöd

Skapa och behålla förtroende

Anpassa och införa standardlösningar

Geomföra upphandling

Följa upp avtal

Skapa dialog

Attrahetera och rekrytera relevant…

Prioritera utifrån tid, kvalitet och resurser

Erbjuda individanpassad arbetssituation

Samverka med externa parter

Verifiera behov

Kommunicera med användare

Uppmuntra

Sätta in rätt insats vid rätt tidpunkt

Utbilda

Hålla verksamheten informerad om…

4
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1
3
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FÖRMÅGANS STRATEGISKA VIKT

Säkerställa finansiering

MOGNADSNIVÅ ALLA KOMMUNER
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Digital motor Fyrbodal

Resultat – GAP och strategisk vikt
Förmågor - bedömd betydelse och självskattad mognadsnivå
9
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Digital motor Fyrbodal
Riskanalys
Riskhanteringsplan
Ett riskvärde mellan 1-6 anses vara lågt (projektledares befogenheter)

Senast uppdaterad:

2020-12-14

Uppdaterad av:

Projektledare

Ett riskvärde mellan 8-12 anses vara medel (taktisk styrgrupps befogenheter)
Ett riskvärde mellan 15-25 anses vara högt (uppdragsbeställares befogenheter)

Risker
ID Hot
Sårbarhet
R1 Ändrat uppdrag e-samordnarroll från Beroendet till tjänsten och nuvarande
VästKom
finansieringsform
R2 Projektdeltagare kan inte prioritera Förmågekartläggningen bygger på en
att delta i projektet
samlad bild av alla kommunernas förmågor
R3 Ofullständig information från
Slutliga analyser och scenario bygger på
kommunerna
bristande eller felaktiga förutsättninga
R4 Vikande intresse och deltagande mot Scenario och beslutsunderlag är inte
slutet av förstudien pga, osäkerhet tillräckligt välförankrade för att ha en
kring förutsättningar för hantering av tillräckligt hög trovärdighet
resultatet
R5 Svårigheten i att planera långsiktigt Bristande långsiktighet i resultatet ger inte
under rådande situation
tillräcklig framförhållning
R6 Tidsplan försenad på grund av tillägg Vi har mycket att leverera på kort tid
i leverans

Konsekvens
Förstudien står utan projektledare

S
1

K
5

R
5

Åtgärd?
Ja

Underlaget får en bristande kvalitet och
återspeglar inte verkligheten
Beslut om vägval tas på felaktiga grunder

4

3

12

Ja

3

4

12

Ja

Beslutsfattare har inte tillräckligt stor tilltro till
resultatet för att fatta besluta om nästa steg

5

4

20

Ja

Resultatet ger endast kortsiktiga effekter och
styr inte mot dom långsiktiga behoven
Finansiering från extern finansiär uteblir eller
arbetet hinns inte färdigt under
konsultavtalens tid

2

3

6

Ja

1

4

4

Ja
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Digital motor Fyrbodal
Risk R4
Vikande intresse och deltagande
mot slutet av förstudien pga,
osäkerhet kring förutsättningar för
hantering av resultatet

Scenario och beslutsunderlag är inte
tillräckligt välförankrade för att ha en
tillräckligt hög trovärdighet

Beslutsfattare har inte tillräckligt stor tilltro till
resultatet för att fatta besluta om nästa steg

Paketera slutleverans för att
passa som budgetinspel för
2022

Diskussion om åtgärder
▪ Hur bör vi paketera slutleveransen för att det ska bli relevant för din
kommun och ditt nätverk?
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Digital motor Fyrbodal
Beslut om ändring av förstudiedirektiv
Leverabel
Omvärldsanalys

Nulägesanalys
Förmågekartläggnin
g
Milstolpeplan
Grov budgetplan
Metodbeskrivning

Beskrivning
Analys av möjligheter och utmaningar inom
kommunsamarbeten inom IT och digitalisering utifrån
perspektiven, organisation, finansiering och teknik.
Beskrivning av volymer inom IT och digitalisering.
IT och digitalisering inklusive heat-map, dvs. beskrivning av
verksamhetsförmågor inklusive styrkor och svagheter
Inklusive tydliga beslutspunkter för resan mot en utökad
delregional samverkan
För genomförande inklusive förändringsledning i respektive
medlemskommun
En beskrivning om hur nulägesanalys och
förmågekartläggning genomförts i syfte att andra
organisationer ska kunna genomföra likartad förstudie.

Krav för finansiering
från
Digitaliseringsrådet

BESLUT
Godkänner ni
ändringen?
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Slutrapport e-råd
UTFALL OCH MÅLUPPFYLLELSE AV UPPDRAGET
Måluppfyllnad
▪ Upprätta ”Handlingsplan för digitalisering 2019–2020 i Fyrbodal”
▪ Etablera ”E-råd för Fyrbodal” som ett tryggt digitalt ledarskap för kommunerna i Fyrbodal

Nyttoeffekter
▪ Avslutade insatser uteblev, så vad blev då nyttan?
▪ Annan form av nytta
▪ Inspirationsdagar – Digitaliseringsdagen
▪ Vi fick starta förstudien ”Digital Motor Fyrbodal”

Återstående aktiviteter
▪ Överlämning av projektbeställarrollen för Digitala processer Fyrbodal till Socialchefsnätverket
▪ Överlämning av slutrapport till Kommundirektörsnätverket
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Slutrapport e-råd
GENOMFÖRANDE OCH HÄNDELSER
Angreppssätt och process
▪ Hög rotation av representanter (8 av 10 har bytts ut)  Total närvaro 53%

Händelser
▪ Behov- och omvärldsanalys  Analysrapport 2019
▪ Framtagning av handlingsplan  Strategi och insatser
▪ Omvärldsbevakning  Covid-19  Riskanalys med Botkyrka och snabbutredning politiska möten
▪ Beslut om förstudien Digital motor
Återstående aktiviteter
▪ Överlämning av projektbeställarrollen för Digitala processer Fyrbodal till Socialchefsnätverket
▪ Överlämning av slutrapport till Kommundirektörsnätverket
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Slutrapport e-råd
FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR AV UPPDRAGET
Riskanalys
▪ Ingen risk på kort sikt – möjlig risk på längre sikt

Fortsättning av uppdrag och överlämning av resultat
▪ E-rådet och e-samhälle bör inte förnyas

Förslag till förbättringar
▪ Ska ett nätverk etableras ska det finnas en tydlig uppdragsbeskrivning där det är viktigt att tydliggöra avgränsningar
och vilket resultat nätverket förväntas producera t.ex. utreda eller ge råd och stöd i vissa frågor och vem som ska motta
det.
▪ Uppdragsgivaren måste ta hänsyn till, att om samverkan inte ska baseras på frivillighet, att representanten är väl
införstådd med sitt uppdrag i nätverket och att denne kan avsätta tid för att prioritera medverkan.
▪ Att samverkan inte behöver ske utifrån avgränsning för t.ex. delregion utan att kommunsamverkan kan sökas även i
specifika frågor utanför Fyrbodal.
▪ Om nätverket ska vara beslutsföra ska det tydligt framgå vilket mandat de har att i den egna kommunen t.ex. ta
resurser i anspråk när det behövs.
▪ Att om Fyrbodals kommunalförbund ska agera processledare för nätverk behöver finansiering säkerställas av
deltagande kommuner
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Lessons learned och rekommendationer

