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Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart, samt tillhörande
handlingsplan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015, § 180 e-strategi för Alingsås
kommun. I Flerårsstrategi 2018–2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 december
2017, § 251 fastställs att Alingsås kommun ska ta tillvara digitaliseringens
utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra i högre utstäckning.
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 även beslutat
att kommunstyrelsen skyndsamt ska ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning där
mål konkretiseras genom en handlingsplan och att en ny digital enhet under
kommunstyrelsen upprättas i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet. Därefter har ett förslag
till digital målbild för Alingsås kommun tagits fram: Digital målbild - öppen och smart.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 februari 2018, § 8 att förslag till
handlingsplan remitteras till samtliga nämnder och kommunala bolag samt till Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund samt till de externa intressenterna: föreningen Sambruk,
kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april, § 53 att remisstiden förlängs till och
med den 27 juli 2018 för att samtliga nämnder ska kunna behandla sina remissvar.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunfullmäktige har beslutat om ett framtagande av ett strategiskt dokument
innehållande målbild och en handlingsplan för kommunens digitalisering.
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till Digital målbild för Alingsås kommunöppen och smart. Målbilden anger Alingsås kommuns viljeinriktning och övergripande mål
gällande arbetet med digitalisering.
Handlingsplanen för kommunens digitaliseringsarbete syftar till att både skapa struktur och
förmåga att agera i ett föränderligt område.
Efter avslutad remissomgång har kommunledningskontoret beaktat svaren gällande
handlingsplan för digital målbild och reviderat den.
Handlingsplanen godkänns av kommunstyrelsen. Handlingsplanen medför en ekonomisk
satsning omfattande drift och investeringsmedel. Övergripande finansiering har säkerställts i
flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun. Handlingsplanen löper över tre år och ska
stämmas av minst årligen eller vid behov.
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Processägare för handlingsplanen är kommundirektören och utfallet redovisas årligen till
kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Handlingsplan Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart godkänns under
förutsättning att kommunfullmäktige antar Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och
smart.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut:
Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart, antas.
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