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Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för
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Punkt Typ
1
I
2
I
3
I
4
D
5
A

Beskrivning
Incheckning och föregående minnesanteckningar
Status gällande projektet Digitala processer
Status gällande förstudien Digital motor
Slutrapport e-råd
Lessons learned och rekommendationer
AVSLUT
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1) Incheckning - tidigare minnesanteckningar
Sara hälsar deltagarna välkomna och gå igenom dagordningen samt föregående minnesanteckningar

2) Status gällande projektet Digitala processer
Sara föredrar status och hur långt arbetet kommit med projektet Digitala processer. Projektet kommer
att kvarstå med Sara som projektledare även efter övertagandet av processledarollen till VästKom.

3) Status gällande förstudien Digital motor
Sara föredrar status för förstudien Digital motor. Förstudien rullar på, ska föredras vid
kommundirektörsmötet i februari. En del resultat har kommit. Ett resultat handlar om en gemensam
målbild som man kommit fram till utifrån input på frågor om vilka utmaningar kommunen ser, vilket
stöd man kan förvänta sig som kommun och invånare samt vad som är unikt för just den kommunen.
Utifrån svaren kan konstateras att det inte skiljer sig särskilt mycket vilket gör att det går att se en
gemensam målbild. Man har också gjort en förmågekarta, alla kommuner har därefter gjort en
mognadsbedömning av de olika förmågorna utifrån att nå målbilden för 2030. Gruppen fick också
bedöma vilka förmågor som är av strategisk vikt för att nå målbilden.
Då e-rådet är styrgrupp för förstudien ska en identifierad risk bearbetas – vikande intresse och
deltagande mot slutet av förstudien pga osäkerhet kring förutsättningar för hantering av resultatet. Sara
och Johan ser att åtgärden kan bli att paketera slutresultatet för att passa som budgetinspel för 2022.

Diskussion – hur ska resultatet paketeras?
Det finns olika ståndpunkt och förväntningar i olika kommuner. Det är också ett svårt område att visa
nyttoeffekter på. En tanke kan vara att ha ett diskussionsunderlag framme till kommundirektörsmötet
15 januari. Viktigt att försöka göra det så tydligt som möjligt och hellre börja i det lilla, mer
handgripligt, där det är enklare att visa nyttoeffekt för att på sikt kunna ta sig an svårare, mer
komplicerade områden senare. Vi behöver inte heller tänka samtliga 14 kommuner och inte heller
enbart Fyrbodalskommuner – det kan vara några kommuner spridda i länet som har liknande
förutsättningar och önskan om samverkan. Att hitta vägar för samverkan mellan kommunerna är en av
sakerna som lyfts i kommunutredningen.
Behöver ha ett dynamiskt förhållningssätt för att komma framåt. Det är av vikt att förbundet
återkommer till kommundirektörsnätverket med hur finansiering av målområdet digitalisering kan ske.

Beslut om ändring av förstudiedirektiv
E-rådet beslutar om förändringen.
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4) Slutrapport e-råd
Sara redogör för innehållet slutrapporten för e-rådet. Rådet har upprättat handlingsplan och kommit en
bit på vägen mot att e-rådet är etablerat som ett tryggt digitalt ledarskap för kommunerna.
Nyttoeffekterna av detta har inte blivit de vi tänkt då insatser inte genomförts, men det har fått andra
effekter.
Man kan också se att det funnits en svårighet i att 8 av 10 av representanterna i e-rådet har bytts under
tiden pga att personer bytt tjänst eller slutat. Närvaron har varit 53% totalt sett.
Det finns en del förslag till förbättringar av uppdraget, bland annat att de ska finnas en tydlig
beskrivning av uppdrag, mandat etc.

5) Lessons learned och rekommendationer
Som en del i att färdigställa slutrapporten genomförs en workshop kring frågeställningar om vad som
gick bra, inte gick bra och vilka insikter vi gör utifrån detta. Vidare vilka rekommendationer var och
en har för det fortsatta arbetet med digitalisering i den delregional respektive regionala samverkan.
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