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Barn- och ungdomsnämnden

Kompletterande remissvar – Digital målbild för Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om förlängd remisstid för Digital målbild för
Alingsås kommun till senast den 29 juli 2018. Detta svar kompletterar tidigare lämnade
remissvar från barn- och ungdomsnämnden beslut 2018-03-27 § 30.

Yttrande
Förskolan och skolans digitalisering är ett av de viktigaste områdena för att barn och elever
ska kunna möta omvärldens krav på digital kompetens, informationsökning, programmering
och källkritik. Barn, elever, personal och vårdnadshavare måste få tillgång till en digitaliserad
verksamhet och verksamheten ska ge barn och elever en hög digital kompetens, främja
kunskapsutveckling och öka likvärdighet.
Förvaltningen lämnar kommentar till alla punkter utom punkt 5 och 7:

1. Öka den digitala förmågan.
Det behövs en samordnad funktion i kommunen. Det är viktigt att öka kunskap och digital
förmåga i kommunen och förvaltningarna.

2. En väg in kommuninvånarportal
Förvaltningen är mycket positiv till att man i samverkan med utbildningsförvaltningen och ITenheten har utvecklat Arena för lärande för att underlätta elevers, pedagogers och
vårdnadshavares skolvardag. Det är nu av största vikt att arbetet fortsätter med att få in
förskolan i Arenan för att få alla vårdnadshavare i Arenan, för att erbjuda en sammahållen
kommunikationsväg, samt att det är samma verksamhetssystem/plattform i förvaltningen.
Detta har varit en tydlig målbild i projektet.
3. En väg in – servicefunktion
Det finns vinster med en servicefunktion, och det är viktigt att arbeta igenom ett tydligt
gränssnitt mellan servicefunktion, förvaltning och förskole- och skolenheter.

4. En väg in – smartare e-tjänster
Det finns ett antal e-tjänster som behöver utvecklas i b l a handläggningsprocess.

6. Effektivare administration – digitalt först.
Det är viktigt att samordna och prioritera de satsningar som görs, så att de satsningar som
prioriteras först ger störst effekt i kommunen. E-arkiv måste prioriteras.

8. Informationssäkerhet
Det finns mycket stort behov av central samordning och stöd till nämnderna gällande
kommungemensamma system, som används av flera nämnder, samt att det är av yttersta
vikt att GDPR arbetet samordnas för effektivitet och ett enhetligt förfarande mot
kommuninvånarna.
Det är även viktigt att se över och tydliggöra dataskyddsombudets fristående roll i enlighet
med artikel 38 i Dataskyddsförordningen, så att dataskyddsombudet inte har arbetsuppgifter
som kan leda till intressekonflikter. Datainspektionen har påpekat att ombudet inte bör tillhöra
den högsta ledningen och därmed ha möjlighet att påverka personuppgifters ändamål och
medel. Av den anledningen är det olämpligt om ombudet ingår i eller har påverkan på den
föreslagna digitala enhetens arbete.

9. Öppen data
Verksamheternas behov måste alltid beaktas vid val av tjänster, förvaltningens mål är att
använda öppen data i de övergripande funktionerna.

10. Demokrati
En utökad möjlighet till transparent information, kan även möjliggöra utökad kommunikation
och dialog i olika frågor.
11. Skolans digitalisering
För att kunna verkställa arbetet med förskolans och skolans digitalisering, behövs ytterligare
satsningar. Det gäller infrastruktur, kompetensutveckling, lärverktyg, säkerhetsskåp,
accespunkter, licenskostnader digitala prov och digitala läromedel, samt att utveckla
skolbiblioteket såväl fysiskt som digitalt.
Förvaltningen har tagit fram en preliminär kostnadsberäkning:
-

Kompetensutveckling utvecklingsledare 50%
1500 lärverktyg
Accesspunkter, utökning 50 st
Kostnad för licencer digitala prov, läromedel
Kompensation fristående förskola och skola
Utökade driftskostnader

340 tkr
3 000 tkr
156 tkr
2 000 tkr
1080 tkr
6 575 tkr

-

Investeringsmedel Säkerhetsskåp utökning 50 st
(investeringsmedel)

750 tkr

Detta måste beaktas vid framtagande av aktiviteter i kommunens handlingsplan för skolans
digitalisering. Med dessa satsningar uppnår kommunen målbild i Nationell IT-strategi för
skolan, samt förbättrar arbetsmiljö för pedagoger, effektiviserar administration, gör satsningar

för attraktiv arbetsgivare, samt tas med i kommunens flerårsstrategiberedning. Ett förslag
kan vara att göra en 3-årig implementering.
Vad gäller skolbibliotek och den digitala utvecklingen, så behöver skolbiblioteken utvecklas
både fysisk som digitalt. En övergripande kommunal satsning på dessa områden kommer att
krävas. Denna fråga behöver utredas vidare.

I handlingsplanen framgår inte vem som ansvarar för vad och vilka ekonomiska satsningar
som finns avsatta i drift- som investeringsmedel. Handlingsplanen behöver kompletteras med
detta för att kunna ge en tydlig struktur och möjlighet till verkställande, samt att följas upp i
det fortsatta arbetet. Så att det är tydligt för förvaltningarna vem som ansvarar för vad och
vad som är kommunledningskontorets ansvar.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förvaltningens kompletterande yttrande och
översänder det som remissvar till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

