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ÖVNING 1 - LESSONS LEARNED

Din erfarenhet av arbetet med e- rådet 
är viktig att ta tillvara på. Under några 
minuter ska vi en och en sätta post- its 
på rutan "Vad gick bra" för de du 
upplever fungerat bra under 
uppdragstiden respektive "Vad gick 
inte bra" för vad du upplevt som 
mindre bra utifrån de tre perspektiven 
Skriv en tanke per post- it.

Sedan går Sara igenom våra post- its 
och vi har en dialog kring våra tankar.

INSIKTER
Nu har vi säkert fått en del nya insikter 
när vi lyssnat till varandra. Var det 
något du tyckte stack ut eller kom du 
på något annat vi borde ta med? Vi tar 
några minuter att en och en skriva nya 
post- its som vi sätter i rutan "Insikter".

När vi är klara går vi igenom våra post- 
its i grupp.

ÖVNING 2 - REKOMMENDATIONER

Vi ska göra mer av det som är bra och 
mindre av det som inte var bra. Efter 
årsskiftet finns det inget specifikt 
nätverk kvar att hantera 
digitaliseringsfrågor i Fyrbodal utan 
det tillfaller chefsnätverken. Vad är 
dina rekommendationer för hur man i 
Fyrbodals organisation bör fortsätta 
arbete med digitaliseringsfrågor? Hur 
tänker du att Fyrbodal och t.ex. ditt 
nätverk ska kroka an till det nu 
regionala arbetet med digitalisering?

Under några minuter skriver vi en och 
en upp våra tankar och idéer i den lila 
och orangea rutan.

Sedan diskuterar vi tillsammans i 
gruppen hur vi tänkt och om det är 
något som behöver tydliggöras.

Fyrbodals
digitalisering

E- rådet

Stöd till den
enskilda

kommunen

Bra att ha 
olika 

kompetenser 
i nätverket

Digitala 
möten 
(snabb- 

utredningen)

Behovsanalyserna 
i nätverken

Svårt att jobba 
med alla 14 

kommuner då 
mognaden ser 

olika ut

Bra 
blandning av 

roller och 
kompetenser

Att vi inte får 
behålla vår 

digitaliserings
samordnare

Bra 
sammanställtning 

av unktioner i 
rådet, vilket ger 

nödvändiga 
dimensioner

Svårt om 
dgitilasiernin
gssamordnin
g försvinner

Generellt svårt  i 
'KD- funktion att 
avsätta så långa 

möten som 3 
timmar. (personlig 

åsikt)

Svårt att få 
"verkstad" i 

korta 
tidsperspektivet

Kompet
ensutve
cklande

Utbildningar
(digitala 

processer)

väldigt bra 
underlag vad 

gäller planering, 
projektplaner och 
allt systematiskt 

arbete

Svårt att möta 
upp/samordna 

allas olika 
behov

Insikt om 
komple 
xitet att 

samordna

Hade önskat 
vler "avtryck" 
dvs påvisbara 

resultat 
/verkstad.

Trögt arbete i 
kommunen - 
utvecklingen 
går mycket 
snabbare

För lite fokus 
på 

näringslivets 
digitaliseringsb

ehov

Svårt att få 
tid i det egna 

nätverket 
som repr.

Föreläsning

Vi behöver 
rollen 

digitaliserings- 
samordnare!

Digitala 
möten 
(snabb- 

utredningen)

Att vi inte får 
behålla vår 

digitaliserings
samordnare

Att vi inte får 
behålla vår 

digitaliserings
samordnare

Att arbetet 
både ska 

gynna välfärd 
och samhälle.

Behövs möjligen 
någon form av 

utskott från varje 
gruppering som 

träffas - diskuterar- 
för in och för tillbaka

Fånga nya 
frågor som 

kommer ocoh 
skapa nätverk 

för dem.

Möjliggör att 
kommunerna 

fortsatt kan träffas 
och samverka med 

gemensamma 
utmaningar - inte 

"bara" FVM

Fortsätt med 
utbildnings- 
insatserna 

gemensamt.

Att jobba för att 
digitaliseringsomstäl
lningen blir mer av 

ett horisontellt 
perspektiv - ska 

genomsyra allt vi 
gör

Nya grupperingar 
som kanske är 

lättare att 
samarbeta i. 

(Kommuner som 
är mer lika)

Använd 
varandra som 
satelitkontor 
för anställda 
som pendlar.

Koppla 
digitaliseringso
mställningen 

till 
Agenda2030

Använda 
fabriken men 

det behövs 
en fabrikör

Västgruppens roll 
(Västkom 

ledningsgrupp m 
förbundsdirektörer)? 

De behöver driva på de 
delregionala frågorna 

och behoven

Resurssätta 
utvecklingsområdet 

Digitalisering i 
förbundets 

verksamhetsplan 
och aktivitetsplan 

för 2021.

Kommundirektörernas roll - vem 
avdömer? 

Verksamhetsplanen - Dialog 
Förbundsdirektionen - Behövs 
någon forma av samordning - 

struktur

Fokusera på 
digitaliseringen 
som helhet och 

lås inte upp 
resurserna i bara 
enstaka projekt.

Tänk nytt 
med 

arbetsmiljön 
som helhet


