Har du grepp på
digitaliseringen
i din kommun?
Hej kommundirektörer och tack för er medverkan i vår
lilla enkät. Så här långt har drygt tjugo kommundirektörer svarat.
Här kommer en kortare återkoppling till er.
Att ni ser digitaliseringen som en förutsättning för den framtida
verksamhetsutvecklingen, var kanske ingen överraskning.
Inte heller att många av er vittnar om att ni inte har så bra koll på
IT-investeringar och IT-verksamhet.
Så här har ni svarat:
För ett antal år sedan
var digitaliseringsfrågorna ganska långt
ifrån kommunledningens dagordning. När
vi läser svaren från er,
märker vi att det har
förändrats:

100 %

50 %

”Digitaliseringen
är nödvändig för
att lyckas med verksamhetsutveckling
i vår kommun”
Vi kan också notera att
ni tycks vara överens om
att ni saknar systemoch förändringsledning
som säkerställer att
IT-systemen implementeras på ett bra sätt.
Överens tycks ni också
vara om att det inte är
IT-funktionen som idag
driver på digitaliseringen
av er kommun.

”Jag har ett
bra grepp över
kommunens
IT-investeringar”

30 %

90 %

”I min roll som
kommundirektör ingår
det att driva
digitaliseringsfrågor”

25 %

”Jag anser att
vi har en systemoch förändringsledning
som säkerställer
att våra IT-system
implementeras rätt”

”IT-funktionen driver
på digitaliseringen
i vår kommun”

I våra uppdrag hör vi om behovet av att tydligare styra och leda utvecklingen mot den
digitaliserade kommunen. Vi finner också stöd
i det synsättet när vi tar del av era enkätsvar.

kommunen och de vägar som måste beträdas
för att komma dit. Inom kort kommer vi därför med en inbjudan till er om en workshop på
vår mötesplats på Hornsgatan 1 i Stockholm.

Vi på Public Partner vill stödja dig som
kommundirektör i att ta kommandot
över digitaliseringen i din kommun.

På återhörande!
Public Partner, gm
Roger Johansson och Krister Högne

Vår ambition är att tillsammans med er måla
de önskvärda bilderna av den digitaliserade
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