Digitaliseringsrådet i Jönköpings län

Verksamhetsplan och budget för
Digitaliseringsrådet i Jönköpings län

2021 – 2023

Version 0.9

Bilagor:
1. Medlem i Digitaliseringsrådet
2. Uppdraget i Digitaliseringsrådet
3. Kartläggning av parter som arbetar parallellt med digitaliseringsfrågor

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län
Innehåll
Inledning.................................................................................................................................................. 3
Digitaliseringsrådets roll i regionkommunen .......................................................................................... 3
Utveckling och möjligheter ..................................................................................................................... 3
Organisation ............................................................................................................................................ 4
Verksamheten 2021-2023........................................................................................................................ 5
Löpande verksamhet............................................................................................................................ 5
Fokusområden under perioden 2021 - 2023 ........................................................................................ 5
Pågående och planerade projekt .......................................................................................................... 9
Budget ..................................................................................................................................................... 9
Budget för 2021 ................................................................................................................................... 9
Kostnadsfördelning ........................................................................................................................... 10
Bilagor ................................................................................................................................................... 10
Referenser.............................................................................................................................................. 10
Bilaga 1 – Medlem i Digitaliseringsrådet. ............................................................................................. 11
Uppdrag: ............................................................................................................................................ 11
Detta innebär att han/hon: ................................................................................................................. 11
För att kunna utföra detta arbete krävs att han/hon kan .................................................................... 11
Bilaga 2 – Uppdraget i Digitaliseringsrådet .......................................................................................... 13
Bilaga 3 – Kartläggning av parter som arbetar parallellt med digitaliseringsfrågor ............................. 14
Samverkande grupper ............................................................................................................................ 14
Samverkanstrappan ........................................................................................................................... 15
Nationella grupper ............................................................................................................................. 17
Regionala grupper ............................................................................................................................. 18
Utveckling av samverkan ...................................................................................................................... 21

2

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län
Inledning
Det här är verksamhetsplanen och budgeten för Digitaliseringsrådets arbete åren 2021 – 2023.
Verksamhetsplanen stödjer ”Jönköpings län Regional utvecklingsstrategi 2020 - 2035” (Region
Jönköpings län [RJL], 2020) och knyter an till de nationella styrdokumenten ”För ett hållbart
digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi” (Regeringskansliet, N2017/03643/D) och ”Utveckling
i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar” (Sveriges Kommuner och Landsting
[SKL], 2019).
Digitaliseringsrådets arbete fokuseras på:
1. Att arbeta med en gemensam strategi och lämpliga utvecklingsområden inom digitalisering/eförvaltning.
2. Att aktivt arbeta med digitalisering i Jönköpings-regionen med syftet att öka nyttan för invånare,
näringsliv, föreningar samt för inre effektivisering av medlemmarnas organisationer. Genom
samverkan och samfinansiering ska utvecklingen kunna gå snabbare och ge bättre effekter, för
Digitaliseringsrådets medlemsorganisationer.
3. Att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom digitalisering i regionen samt initiera och
följa upp projekten.
4. Att vara samtalspart med SKR och andra samverkansorganisationer i syfte att utveckla
digitalisering och delta i projekt.
5. Att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom digitalisering. Detta arbete skall
vara målgruppsanpassat till exempelvis tjänstemän, teknikspecialister eller politiker.
6. Att samverka och vara delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor, för
invånare och den offentliga styrningen

Digitaliseringsrådets roll i regionkommunen
Den regionala utvecklingen för de områden som Digitaliseringsrådet verkar inom måste fortsätta att
utvecklas inom Region Jönköpings län. Allt för att vi ska arbeta mot visionen ”ett hållbart digitaliserat
Sverige” och det övergripande målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter” (Regeringskansliet, 2017, s.6).

Utveckling och möjligheter
Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier. Den digitala vägen
till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och
förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett ökat fokus på samverkan och samarbete för att
möjliggöra de resursinsatser som krävs för omställningsarbetet.
Här fyller Digitaliseringsrådet en viktig roll både strategisk och taktiskt för att möjliggöra och samordna
länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället. En lista över de grupper som
Digitaliseringsrådet arbetar med finns framtagen, Kartläggning av parter som arbetar parallellt med
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digitaliseringsfrågor, se bilaga 3. I listan finns också den samverkanstrappa som Digitaliseringsrådet
arbetar med. Listan uppdateras löpande och den aktuella listan finns på Digitaliseringsrådets arbetsyta.
Ett antal prioriterade fokusområden är definierade och inom respektive fokusområde genomförs
aktiviteter, både i form av förstudier och i form av projekt men även i form av samverkansgrupper, för
att steg för steg realisera uppsatta mål.
Det är viktigt att leverera resultat från aktiviteterna så att invånare, näringsliv och verksamheterna kan
dra nytta av effekterna. Därför blir prioriteringar av initiativ och projektgenomförandet kritiska
framgångsfaktorer. Ett nyttoperspektiv och ett systematiskt arbetssätt med god kontroll och styrning är
därför några grundpelare för Digitaliseringsrådets arbete.

Organisation
Digitaliseringsrådet driver ett antal fokusområden, som arbetar mot specifika effektmål. Dessa
fokusområden ansvarar för de aktiviteter och projekt som utförs i syfte att nå de för fokusområdena
uppsatta effektmålen.
P1
Infrastruktur & digitala
tjänster

P2
Kompetens

P3
P4

Kommundirektörerna

Digitaliseringsrådet
Styrning & ledning

Uppdragsgivare

Digitaliseringsrådet
Portfölj

P5
P6
P7

Säkerhet &
trygghet
P8

Fokusområden
Program
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Verksamheten 2021-2023
Löpande verksamhet
Digitaliseringsrådet har till uppgift att omvärldsbevaka samt arbeta aktivt med att bidra till
kommunöverskridande/regional samverkan. Digitaliseringsrådets löpande verksamhet består av arbete
med initiering, prioriteringar av aktiviteter samt av uppföljning av effekt- och projektmål. Arbetet leds
av en ordförande och projektkoordinator.
Digitaliseringsrådet har månadsvisa möten, via web eller fysiskt hos de olika parterna i
Digitaliseringsrådet.
Samtliga kommuner och regionkommunen i länet är medlemmar i Sambruk och betalar en regional
medlemsavgift för detta. Denna avgift är lägre än om varje kommun var för sig skulle blivit medlem.
Fokusområden under perioden 2021 - 2023
Digitaliseringsrådet arbetar med ett antal fokusområden.
För att kunna följa upp och utveckla dessa fokusområden, pågår ett antal aktiviteter som styrs så att
önskade effekter inom utpekade fokusområden ska nås.
Varje fokusområde har en ledningsgrupp som består av en grupp av Digitaliseringsrådets medlemmar.
Denna ledningsgrupp ansvarar för fokusområdets budget, måluppfyllelse och de aktiviteter som bedrivs
för att nå fokusområdets effektmål.
Fokusområdena har en årlig budget för genomförande av sina aktiviteter och insatser.
Digitaliseringsrådet arbetar med följande fokusområden 2021:
Fokusområde Infrastruktur och digitala tjänster
Syftet med fokusområdet är att erbjuda invånare och näringsliv tillgänglighet till digitala tjänster alla
dagar om året, dygnet runt.
Fokusområdet ansluter i huvudsak till ett antal mål i SKLs strategi ”Utveckling i en digital tid”,
framför allt målen M11 (All data som får delas ska delas så öppet som möjligt på standardiserade
format, s19), M15 (Gemensamma krav ställs vid utveckling och upphandling av digitala lösningar, s
21) och M16 (Det finns ett gemensamt basutbud av digitala tjänster för kommuner och regioner, s 21).
Målsättningen är att det finns en sammanhållen digital service som drivs av användarnas behov och
baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar. All data som får delas ska delas så
öppet som möjligt på standardiserade format. Ett gemensamt basutbud av digitala tjänster möjliggör en
högre takt i digitaliseringsarbetet.
Gemensamma krav ska ställas vid utveckling och upphandling av digitala lösningar.
Effektmål Infrastruktur och digitala tjänster
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2021
•

Användandet av digitala tjänster (gemensamt basutbud) har ökat för kommunerna.

•

Automatiserade processer används mer frekvent och effektiviteten har ökat.

•

All data som får delas ska delas så öppet som möjligt.

2022
•

Användandet av digitala tjänster (gemensamt basutbud) har ökat för kommunerna.

•

Automatiserade processer används mer frekvent och effektiviteten har ökat.

•

All data som får delas ska delas så öppet som möjligt.

2023
•

Användandet av digitala tjänster (gemensamt basutbud) har ökat för kommunerna.

•

Automatiserade processer används mer frekvent och effektiviteten har ökat.

•

All data som får delas ska delas så öppet som möjligt.

Fokusområde Kompetens
Syftet med fokusområdet är att tydliggöra kompetensbehovet, utreda och föreslå möjliga insatser samt
hitta samverkansformer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Fokusområdet ansluter
till ett antal mål i SKRs strategi ”Utveckling i en digital tid”, framför allt målen M1 (Ledarskap,
styrning och organisation främjar förnyelse och utveckling i en digital tid, s 13), M3 ( Medarbetarna
har rätt förmåga och kompetens för digitalt driven utveckling, s 13), M4 (Offentlig sektor, näringsliv
och akademi är aktivt medskapande aktörer i det digitala ekosystemet, s 13), M6 (Livscykelkostnaden
tas i beaktande vid investering i och finansiering av digitala lösningar, s 13), M9 (Öppna
internationella standarder används för informationsutbyte, avsteg ska vara väl motiverade, s 16) och
M11 (All data som får delas ska delas så öppet som möjligt på standardiserade format, s 19).
Kunskap om och förståelse för utvecklingens möjligheter, effekter och utmaningar är nödvändigt för
att innovativt använda digitaliseringen på bästa sätt för ett hållbart samhälle. Tillgång till rätt
kompetens är avgörande för att klara omställningsresan i den offentliga förvaltningen.
Effektmål Kompetens
2021




Vi har genomfört gemensam kompetensutveckling som skapar samsyn kring digitalisering.
Våra huvudsakliga satsningar är Dimios, som stödjer målen M1, M3, M4 (SKL, 2019, s 13)
och forskningssamarbetet med HHS och JU som stödjer målen M1, M3, M4 (SKL, 2019, s
13).
Vi har en ökad kompetens i det prioriterade kompetensutvecklingsområdet, Inera och
Sambruk och deras utbud, stödjer målen M6 och M9 (SKL, 2019, s 13, s 16). Det ansluter
också till frågan om nationell arkitektur och nationell grundläggande infrastruktur, mål M11
(SKL, 2019, s 19).
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2022




Vi har genomfört gemensam kompetensutveckling som skapar samsyn kring digitalisering.
Våra huvudsakliga satsningar är Dimios , som stödjer målen M1, M3, M4 (SKL, 2019, s 13)
och forskningssamarbetet med HHS och JU som stödjer målen M1, M3, M4 (SKL, 2019, s
13).
Vi har en ökad kompetens i de prioriterade kompetensutvecklingsområdena, Öppna data och
AI , mål M11 (SKL, 2019, s 19).

2023



Vi har genomfört gemensam kompetensutveckling som skapar samsyn kring digitalisering.
Vi har en ökad kompetens i de prioriterade kompetensutvecklingsområdena.

Fokusområde Styrning och Ledning
Syftet med fokusområdet är att utreda, föreslå och hjälpa till att införa gemensamma modeller för
styrning, ledning och finansiering. Området ska utreda, föreslå och genomföra insatser för att möjliggöra
kommunernas digitala transformation. Utgångspunkten är samverkan, standardiserade arbetssätt och
hållbar utveckling. Fokusområdet ansluter till ett antal mål i SKRs strategi ”Utveckling i en digital tid”,
framför allt målen M1 (Ledarskap, styrning och organisation främjar förnyelse och utveckling i en
digital tid, s 13), M4 (Offentlig sektor, näringsliv och akademi är aktivt medskapande aktörer i det
digitala ekosystemet, s 13), M5 ( Juridiska förutsättningar för den digitala utvecklingen säkerställs, s
13) samt till område ”D-ledning” (Regeringskansliet, 2017, s.28).
Effektmål Styrning och Ledning
2021
•

Implementation av beslutad modell för digital transformation är påbörjad.

•

Ökad samverkan med andra aktörer inom digitalisering.

•

Föreslå en övergripande struktur gällande roller och ansvarsfördelning i länet inom området
digitalisering.

2022
•

Implementation av beslutad modell för digital transformation har fortsatt i resten av
kommunerna och regionkommunen.

•

Ökad samverkan med andra aktörer inom digitalisering.

•

Utökning av förslag till styrmodell för digital transformation med innovationsprocess.

2023
•

Utökning av förslag till styrmodell för digital transformation med innovationsprocess.
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Fokusområde Säkerhet och Trygghet
Syftet med fokusområdet är att vara pådrivande i länets organisationers arbete inom informations- och
cybersäkerhet, personlig integritet med mera. Hur kan de skydda sina nätverk och informationssystem,
genom att till exempel stötta och uppmuntra att ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) i
enlighet med ISO27000 införs i länets organisationer.
Fokusområdet ansluter till insatsområde ”Regional utvecklingsstrategi 2020-2035 (RJL, 2020),
insatsområde ”En attraktiv region”, insatsområde 8, till ”SKLs ”Utveckling i en digital tid”, målen M7
(Ett gemensamt ramverk för arkitektur finns och används för alla förvaltningsgemensamma digitala
funktioner, s 16), M8 (Arbetet med informationssäkerhet sker systematiskt och riskbaserat, s 16) och
M9 (Öppna internationella standarder används för informationsutbyte, avsteg ska vara väl
motiverade, s 16) samt till område ”Digital trygghet” (Regeringskansliet, 2017, s.16).
Digitalisering förändrar samhället i grunden. Förmågan att kunna skydda sina informationstillgångar
på lämpligt sätt och i enlighet med krav som ställs enligt lagstiftning, myndigheters föreskrifter och
verksamhetens behov. Därför behöver ett löpande, riskbaserat och systematiskt
informationssäkerhetsarbete införas för att identifiera och förebygga säkerhetsbrister samt hantera
incidenter.
Effektmål säkerhet och trygghet
2021
•

Samtliga kommuner och regionen har genomfört ett införande av ledningssystem för
informationssäkerhet baserat på ISO27000.

•

Vi har genomfört en förnyad GAP-analys för att mäta kommunernas och regionens
mognadsnivå inom informationssäkerhetsområdet.

•

Vi har genomfört en informationskampanj inom regionen riktat mot både medarbetare och
invånare för ökad medvetenhet.
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Pågående och planerade projekt
Det pågår eller planeras ett antal aktiviteter med tydliga mål inom respektive fokusområden för att nå
dess effektmål. Respektive fokusområde finansierar sina aktiviteter.
Kontakta gärna respektive kommuns representant för aktuell status angående pågående eller planerade
aktiviteter.

Budget
Budget för 2021
Budgeten är beräknad för Digitaliseringsrådets verksamhet och projektverksamhet. I de fall det krävs
investeringar i form av IT-system eller teknik, bärs dessa av respektive part och är inte inräknade i
nedanstående budget.
Löpande verksamhet
Projektkoordinator, projektledare
Medlemsavgift Sambruk
Projektstyrningsverktyg
Övrigt

800 000 kr
185 000 kr
300 000 kr
150 000 kr

Delsumma

1 435 000 kr

Fokusområden
Infrastruktur och digitala tjänster
Kompetens
Ledning & styrning
Säkerhet & trygghet

2 350 000 kr
2 200 000 kr
500 000 kr
1 900 000 kr

Delsumma

6 950 000 kr

Avgår, ej upparbetade medel

3 655 000 kr

SUMMA

4 730 000 kr
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Kostnadsfördelning
Kostnaden för arbetet med samordning av digitalisering/e-utveckling delas mellan kommuner och
Region Jönköpings län. Fördelningsmodellen som används är invånarantal samt särskild behandling av
Region Jönköpings län, vars avgift är 30 % av kostnader för löpande verksamhet.
Fördelningen av löpande kostnader samt kostnader inom ram för 2021 baserat på 2012 års
fördelningsnyckel:

Region Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Andel

Belopp

30 % av kostnad löpande
verksamhet
1,90 %
4,80 %
8,50 %
2,80 %
3,20 %
38,00%
2,10 %
8,70 %
3,20 %
5,40 %
3,90 %
7,80 %
9,70 %

369 000 kr

Summa

82 859 kr
209 328 kr
370 685 kr
122 108 kr
139 552 kr
1 657 180 kr
91 581 kr
379 407 kr
139 552 kr
235 494 kr
170 079 kr
340 158 kr
423 017 kr
4 730 000 kr

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Medlem i Digitaliseringsrådet
Uppdraget i Digitaliseringsrådet
Kartläggning av parter som arbetar parallellt med digitaliseringsfrågor

Referenser
Regeringskansliet N2017/03643/D, 2017. För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi
Region Jönköpings län, 2020. Jönköpings län Regional utvecklingsstrategi 2020 - 2035
Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande
förutsättningar
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Bilaga 1 – Medlem i Digitaliseringsrådet.
En beskrivning av vad som förväntas av en medlem i Digitaliseringsrådet.
Denna bilaga finns som eget dokument på Digitaliseringsrådets projektplats och kan komma att
förändras utan att detta direktiv uppdateras.
För senaste version, kontakta en Digitaliseringsrådsrepresentant.

En medlem i Digitaliseringsrådet representerar sin kommun och för kommunens talan i
Digitaliseringsrådet.
Uppdrag:
 Att aktivt verka för och bidra till att den regionala utvecklingsstrategin (RUS) realiseras.


Att aktivt bidra till kommunöverskridande samverkan och samarbete, där gemensamma
tjänster och plattformar skall beaktas.



Att hantera e‐utveckling som verksamhetsutveckling och inte enbart som IT‐frågor och där
nyttan av olika insatser är en central fråga. Det innebär att söka lösningar och inte hinder.

Detta innebär att han/hon:
 INFORMERAR
o Håller sin kommun informerad om arbetet som planeras eller pågår i
Digitaliseringsrådets regi.
o Informerar Digitaliseringsrådet om möjliga och önskade samarbeten, från sin kommun.


UNDERSÖKER
o Löpande inventerar och föreslår lämpliga samarbetsprojekt inom digitalisering/e‐
utveckling.



PÅVERKAR
o Aktivt verkar för att digitalisering/e‐utveckling sker i regional regi i ökad grad istället för
kommunalt.



BESLUTAR
o Tar beslut om samarbeten, projekt och aktiviteter genom Digitaliseringsrådet ‐ med en
eller flera kommuner.



DELTAR
o Deltar i en delmängd av de projekt och aktiviteter som utförs i Digitaliseringsrådets regi,
som projektmedlem, styrgruppsmedlem eller på annat sätt.

För att kunna utföra detta arbete krävs att han/hon kan
 INFORMERA
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o
o
o
o

Aktivt informera och föra information till/från Digitaliseringsrådets arbete, till/från sin
kommun och dess förvaltningar.
Föra sin kommuns talan i digitaliserings/e‐utvecklingsfrågor.
Egenskap: Kommunikativ förmåga
Befogenhet: Föra sin kommuns talan i e‐utvecklingsfrågor



UNDERSÖKA
o Identifiera och föreslå lämpliga samarbetsprojekt inom digitalisering/e‐utveckling.
o Egenskap: Lösningsorienterad
o Befogenhet: Föreslå samarbetsprojekt



PÅVERKA
o Föreslå och argumentera för regionala lösningar inom digitalisering/e‐utveckling.
o Agera som expert även till andra kommuner, i digitaliserings/e‐utvecklingsfrågor.
o Egenskap: Samarbetsförmåga
o Befogenhet: Agera i andra kommuner



BESLUTA
o Fatta beslut för sin kommun inom Digitaliseringsrådet.
o Egenskap: Beslutsförmåga
o Befogenhet: Fatta beslut i e‐utvecklingsfrågor



DELTA
o Lägga en del av sin tid till Digitaliseringsrådets arbeten. Denna tid ersätts inte
Digitaliseringsrådet.
o Egenskap: Drivande och engagerad
o Befogenhet: Lägga tid för det regionala e‐utvecklingsarbetet

Givetvis förutsätter ovanstående att Digitaliseringsrådsmedlemmen är positivt inställd till arbetet
och tror på grundtanken.

Med e‐utveckling menas
"verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations‐ och
kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser"
(källa: Guide för effektiv regional e‐utveckling 2013).
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Bilaga 2 – Uppdraget i Digitaliseringsrådet
En kort beskrivning av hur uppdraget i Digitaliseringsrådet ser ut, av en rådsmedlem.
Denna bilaga finns som eget dokument på Digitaliseringsrådets projektplats och kan komma att
förändras utan att detta direktiv uppdateras.
För senaste version, kontakta en Digitaliseringsrådsrepresentant.

Uppdraget i Digitaliseringsrådet
Beslutsprocess

5

Framförhållning
Aktivt söka beslut i sin hemkommun

5

Besluts‐
process Kch‐
gruppen

Kommunchefs‐
gruppen beslutar om
fokusområden och
budget.

Informera/
förankra

Aktiv dialog

7 Besluts‐

Undersöka
1

1

3

2

2
Ta reda på
förutsättningar
och fakta.
Identifiera och
föreslå
samarbets‐
projekt

process
Digitaliserings‐
rådet

Påverka

Informera

Ge information till
berörda lokalt samt till
Digitaliseringsrådet
avseende lokala
förutsättningar.
Få information.

3

6
Föreslå och
argumentera för
regionala lösningar.

4

Besluts‐
process

Aktiv tid i
Digitaliseringsrådet
och projekt.

Deltagande
Besluts‐
process
hemma

7
Digitaliseringsrådet beslutar
om finansiering av
gemensamma lösningar.
Prioriterar och beslutar om
projekt.

kommunchefer

4

Framgångsfaktorer för
processens funktion
 Tid
 Mandat
 Kompetens

Prioriteringar och
råd kring äskanden.
Garant och stöd vid
genomförande.
Samverkar med
kommunchefs‐
gruppen.

2014‐09‐26
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6
Få beslut från styrgrupp, projektägare,
förvaltningschef, kommundirektör samt
politiken.
‐
Egen tid
‐
Finansiering
‐
Krav och förutsättningar
‐
Resurser
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Bilaga 3 – Kartläggning av parter som arbetar parallellt med
digitaliseringsfrågor

Samverkande grupper
Det finns ett stort och ökande antal organisationer, grupper och samlingar som idag arbetar med
digitaliseringen och de utmaningar och möjligheter som den medför. Att lista dem alla är inte
meningsfullt utan denna lista tar upp de som Digitaliseringsrådet arbetar med och på vilken nivå
samverkan ligger. För enkelhets skull kallas alla grupper, oberoende av om de är en organisation eller
en löst sammansatt grupp. Nivån på samverkan är graderad enligt samverkanstrappan nedan.
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Samverkanstrappan
Trappan visar på olika nivåer av samverkan. Trappan är framtagen och utvecklad av flera olika
organisationer, bland andra föreningen Sambruk, Naturvårdverket, Trafikverket m.fl.
Ju högre samverkan desto mer resurser och tid krävs i processen.

Naturvårdsverkets samverkanstrappa.

Samverkanstrappa, Länsstyrelsen
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Digitaliseringsrådets samverkanstrappa
0. Ingen samverkan
1. Samtal
Lära känna varandra, utforska möjligheterna med samverkan.
a. Informationsutbyte
b. Tema för samtalen
c. Frågor att besvara för att nå till denna nivå:
i. Vad blir viktigt att prata om?
ii. Hur ofta behöver vi prata med varandra?
iii. Vad behöver vi veta om varandra?
iv. Vilken information är viktig att dela?
2. Samsyn
Gemensamma mål och resultat ska uppnås, det är viktigt att aktörerna är koordinerade utifrån
en gemensam riktning.
a. Gemensamma mål och resultat
b. Synliga ambitionsnivåer hos respektive aktör
c. Frågor att besvara för att nå till denna nivå:
i. Vad behöver vi ha samsyn kring?
ii. Hur vet vi att vi har samsyn?
iii. Hur ser vår gemensamma tolkning av våra samtal, till exempel problemet,
behoven och lösningen ut?
3. Samverkan
Något ska göras på ett annat sätt hos flera aktörer. Nya och koordinerade arbetssätt och rutiner
ska tas fram i samverkan.
a. Samordning i processer och strukturer
b. Etablerade länkar och koordinering
c. Frågor att besvara för att nå till denna nivå:
i. Vad kan vi göra annorlunda för att nå ambitionen?
ii. Vad kan vi göra gemensamt?
iii. Vad kan vi göra enskilt?
iv. Vilka konkreta samverkansprocesser kan vi utveckla?
4. Samhandling
Samverkan ska på sikt ske av sig självt, dvs aktörer agerar tillsammans mot målsättning också
oberoende av varandra. Man tar beslut som gynnar det gemensamma. Ett etablerar
samverkanssystem med hållbara strukturer ska tas fram.
a. Aktörerna agerar tillsammans mot målsättning (också oberoende av varandra), man tar
beslut som gynnar det gemensamma
b. Ett etablerat samverkanssystem med hållbara strukturer
c. Frågor att besvara för att nå till denna nivå:
i. Hur kan vi skapa långsiktiga strukturer för samverkan?
ii. Hur säkerställer vi koordinering på lång sikt?
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iii. Hur skapar vi förutsättningar för långsiktig samverkan hos respektive aktörer?
Nationella grupper
Med nationella grupper menar vi nationella organisationer och grupper för samverkan som organiseras
nationellt.
Grupperna är ordnade i alfabetisk ordning.
1. Arkitektgruppen (Inera)
En grupp som arbetar med verksamhetsarkitekturen i Sverige. Utgår från Inera. Gruppen har
kvartalsvisa möten och en gemensam arbetsyta där arbetsmaterial och resultat delas och
diskuteras.
Vi arbetar med gruppen främst genom Torbjörn Hellman som deltar.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal.
2. Bredbandskoordinatorerna (Post- och telestyrelsen)
Grupp av regionala koordinatorer som arbetar med bredbandsutbyggnaden i Sverige.
Bredband och tillgång till internet behövs för att få största möjliga nytta av digitaliseringen. Vi
har täta dialoger med främst Region Jönköpings läns bredbandskoordinator som är väl
medveten om behoven. Däremot har vi olika mål och resultat med våra verksamheter, varför
samverkansnivån stannar (och ska vara kvar) på samtalsnivå.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal.
3. Digitaliseringskoordinatorerna (Tillväxtverket)
Grupp av regionala koordinatorer, arbetar för digitaliseringen i Sverige.
En för oss relativt ny grupp som vi tror och hoppas att vi kan samverka mer med. Vi vill dock
avvakta litegrann, för att följa och se hur uppdraget för koordinatorerna utvecklas och
framskrider innan vi utvecklar vår samverkan.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal. Vi avvaktar för att se hur deras uppdrag utvecklas.
4. Inera
Myndighet som arbetar för gemensamma digitaliseringslösningar i Sverige.
Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas
verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till
nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.
några av Digitaliseringsrådets medlemmar är medlemmar i Ineras ägarråd och har därmed en
bra insyn i verksamheten. De har även möjlighet att berätta för Inera vad som ligger i vår
verksamhet.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal, ambitionen är att vi ska öka till samsyn.
5. Myndigheten för digital förvaltning, Digg
Myndighet som arbetar med digitaliseringsfrågor. Myndigheten ska vara ett nav för
digitaliseringen av den offentliga sektorn, som stöttar och driver på.
Vi har startat en dialog med myndigheten, främst kring vårt arbete med mätningen av digital
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mognad (Dimios), där vi som samverkande kommuner ligger bland de främsta i landet.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal just nu. Vi avvaktar för att se hur myndigheten utvecklas.
6. Sambruk
Föreningen Sambruks ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering av de
digitala processerna, främja utvecklingen av en sambruksplattform och av olika E-tjänster
eller av E-förvaltning samt att i övrigt ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad
gäller inre och yttre effektivisering.
Digitaliseringsrådets samverkan med sambruk har varit till- och från under åren. Just nu för
kommunerna egna samarbeten med Sambruk medan Digitaliseringsrådet bekostar
medlemskapet för alla kommunerna.
Nuvarande samverkansnivå: Ingen samverkan genom Digitaliseringsrådet även om
kommunerna ligger högre upp i samverkanstrappan. Samverkan med Digitaliseringsrådet bör
lyftas till åtminstone samtal.
7. Vinnova
Myndighet som arbetar med innovation i Sverige.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova arbetar utifrån missionen att öppna upp
för innovation som gör skillnad. Visionen är att Sverige är en innovativ kraft i en hållbar
värld: en ledande global aktör inom forskning och innovation och ett attraktivt land för
investeringar och entreprenörskap.
Vi samverkar inte med Vinnova i dagsläget. Just nu har vi en bevakning på vad som sker
kommunvis.
Nuvarande samverkansnivå: ingen just nu. Här ser vi en stor potential till en ökad samverkan.

Regionala grupper
Med regionala grupper menar vi regionala organisationer och grupper för samverkan som organiseras
regionalt.
Grupperna är ordnade i alfabetisk ordning.
1. Arkivarier, FREDA-gruppen (Digitaliseringsrådet)
Grupp som arbetar med gemensamma frågor runt långtidsarkivering av elektronisk
information. Här ingår bland andra rollen arkivarie från respektive kommun, deltagare från
Höglandets it samt regionens it-centrum.
Nuvarande samverkansnivå: Samhandling. Gruppen finansieras genom Digitaliseringsrådet.
2. chefsnätverk eHälsa (Kommunal utveckling)
Grupp som arbetar med kommunbaserad vårds digitalisering. Här ingår bland andra esamordnare, från socialförvaltningarna i kommunerna.
Här samarbetar vi dels genom att respektive ordförande ibland är med på varandras möten,
dels genom de medlemmar som är medlemmar i båda grupperna.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal, ambition att klättra till Samverkan.
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3. eHälsorådet (Kommunal utveckling)
Kommunal utvecklings grupp som arbetar med digitaliseringen av vården i samverkan mellan
kommuner och Region Jönköpings län.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.
Genom att Tomas Johansson finns med i eHälsorådet får vi i Digitaliseringsrådet och
eHälsorådet återkoppling om vad som sker i respektive råd.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal, samverkan kan utvecklas.
4. Göteborgs universitet
Göteborgs universitet.
Vi använder Ledningssystem för digitalisering, Dimios, samt deltar i utvecklingen av
verktyget genom dialoger med Göteborgs Universitets ansvarige Johan Magnusson,
Universitetslektor , Avd-/sektionschef vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi.
Nuvarande samverkansnivå: Samverkan
5. Handelshögskolan Stockholm
Handelshögskolan Stockholm.
Med Handelshögskolan i Stockholm samverkar vi kring forskning om digitaliseringens
effekter på styrning av kommunal verksamhet samt hur medborgardialogen förändras med
digitaliseringen.
Nuvarande samverkansnivå: Samsyn
6. Höglandsförbundet
Höglandsförbundet.
Arbetar med bland annat IT-driften för höglandskommunerna.
Höglandsförbundet har en ordinarie plats (förutom rösträtt) i Digitaliseringsrådet sedan rådet
startades.
Nuvarande samverkansnivå: Samverkan
7. Informationssäkerhetsgruppen (Digitaliseringsrådet)
Grupp som arbetar med informationssäkerhetsfrågor. Här ingår bland annat Länsstyrelsen.
Just nu arbetar gruppen mycket med att höja kompetensen kring informationssäkerhet.
Nuvarande samverkansnivå: Samhandling. Gruppen finansieras genom Digitaliseringsrådet.
8. Inköpschefsnätverket
Grupp som samverkar kring inköpsfrågor.
Dialogen sker sporadiskt genom att kommande inköpsbehov kommuniceras från
Digitaliseringsrådet. Inköpsnätverket är också inbjudet till att närvara med en person vid
Digitaliseringsrådets månadsmöten.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal.
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9. Jönköpings kommuns it-avdelning (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommuns it-avdelning.
Samverkan sker främst genom Ulf Enghed, som är medlem i Digitaliseringsrådet.
Nuvarande samverkansnivå: Samsyn, vi ser att samarbetet kan utvecklas ytterligare.
10. Jönköping University
Jönköping University
Vi samverkar med JU genom vårt forskningssamarbete angående digitalt
kommunengagemang, Associate Professor Mart Ots.
Nuvarande samverkansnivå: Samsyn
11. Regionala bredbandsnätverket
Grupp av kommunala bredbandskoordinatorer som arbetar med bredbandsutbyggnaden i
länet.
Bredband och tillgång till internet behövs för att få största möjliga nytta av digitaliseringen. Vi
har täta dialoger med främst Region Jönköpings läns bredbandskoordinator som är väl
medveten om behoven. Däremot har vi olika mål och resultat med våra verksamheter, varför
samverkansnivån stannar (och ska vara kvar) på samtalsnivå.
Nuvarande samverkansnivå: Samtal.
12. Stockholms stad
Stockholms stad.
Nuvarande samverkansnivå: Ingen samverkan, vi har haft dialog med dem. Vi har ett visst
informationsutbyte. Dock är önskan om samverkan i stort sett enkelriktad. Vi har nytta av
Stockholms metoder, modeller etcetera, däremot är det mer tveksamt om Stockholm har nytta
av oss.
13. Västra götalandsregionen
Västra götalandsregionen.
Nuvarande samverkansnivå: Ingen samverkan, vi har haft dialog med dem. Vi har ett visst
informationsutbyte. I stort sett samma sak som med Stockholm, även om vi med just Västra
götalandsregionen har kommit lite längre.
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Utveckling av samverkan
Vi vill lyfta in rätt intressenter och mottagare i alla våra projekt. Detta kommer att öka vår
samverkan med andra grupper ytterligare, framförallt med kommunernas förvaltningar som ofta är
mottagare av våra resultat och leveranser. För att jobba med effekthemtagningen.
Exempel på sådana grupper:
o Freda-gruppen, där vi genom gruppen bland andra samverkar med administrativa
chefer och kanslichefer
o Forskningssamverkan handelshögskolan – kommunengagemang, där vi samverkar
med kommunikationschefer från flera kommuner.
o Gemensamt internet of things-projekt. Pilot tillsammans med Jönköping, Habo,
Nässjö och Värnamo som efter piloten ska övergå i ett breddinförande. Samverkan
med kommunernas olika förvaltningar samt eventuellt även privata aktörer.
Dessa deltaganden är projektberoende, och räknas därför inte upp i listan med samverkansgrupper,
även om vi i ovanstående exempel når till exempel kanslichefer och kommunikationschefer och
därmed även har möjlighet att nå in i deras respektive nätverk.
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