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Ansökningar om medel ur innovationsfonden 2018
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om Flerårsstrategi 2017-2019 för Alingsås kommun beslutades att en
del av kommunens flyktingfonder omvandlas till att stödja innovation, omställning,
effektivisering och digitalisering. Totalt avsattes 10 mnkr av fondernas totala behållning
under planperioden. Ansökningar ska hanteras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för innovationsfonden den 3 april 2017, § 71. Riktlinjerna
fastställer bland annat att ur innovationsfonden kan medel sökas för sådant beskrivet i av
fullmäktige beslutad flerårsstrategi 2017-2019 för Alingsås kommun. Det framgår även att
ansökningen ska innehålla en förklaring av hur en möjlig kostnadsbesparing och/eller
förhindrad kostnad ska uppstå samt en tidsplan för när detta förväntas ske.
I beslutad Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun fick samtliga nämnder i uppdrag
att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att se över kommunens samlade
verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med
förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning. Samtliga nämnder fick i uppdrag att
aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska
användas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en ansökan om medel ur innovationsfonden.
Alingsås kommun står inför stora ekonomiska utmaningar framöver och vill enligt den
politiskt utkastade riktningen initiera och prioritera digitalisering som kommer att effektivisera
kommunens förvaltning. Digitala lösningar kräver investeringar och satsningar. En sådan
investering/satsning är införandet av e-handelssystem samt inköp och implementering av
kommunlicens för identitetshantering.
E-handelsystem – kommunstyrelsen
Att handla korrekt enligt upphandlade avtal, det vill säga att köpa rätt avtalad produkt från rätt
leverantör till rätt pris, innebär avtalstrohet. Det räcker inte enbart att genomföra
upphandlingen korrekt för den upphandlade myndigheten, utan att också därefter använda
avtalet korrekt. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Alingsås kommun att höja
avtalstroheten samt förenkla alla inköpsprocesser är ett införande av ett e-handelssystem ett
steg i rätt riktning.

Själva e-handelssystemet går att likna vid en webshop, där beställaren loggar in i en
organisationsspecifik portal som endast visar de varor och tjänster som är upphandlade av
kommunen. Ett e-handelssystem innebär i praktiken ett möjliggörande av en helt digital
inköpsprocess. Det skapar förutsättningar för att köpa rätt varor från rätt avtal, samt förenklar

faktureringsprocessen. Ett e-handelssystem skapar också förutsättningar för att stärka såväl
leverantörs- som avtalstroheten, samt ökar rättssäkerhet i inköpsprocessen.
Framgent kommer det att innebära besparingar kommunövergripande. Besparingarna nås
dels genom att rätt avtal används, vilket garanterar att kommunen handlar till de förmånliga
priser en sådan stor aktör likt Alingsås kommunen ges möjlighet att handla på. Besparingar
nås också genom att lagar och regler följs vilket i förlängningen innebär att risk för
merkostnader som kan uppstå om LOU frångås och otillåtna direktupphandlingar genomförs
minskas.
Enheten för juridik, kansli och upphandling ansöker om 2,0 mnkr ur innovationsfonden med
syfte att införa ett e-handelssystem i Alingsås kommun. Införandet av e-handelssystem
innebär inte en direkt besparing, utan förhindrar att kostnader uppkommer. Införandet av ehandelssystem är en innovativ lösning som också syftar till att digitalisera hela
inköpsprocessen.
En förutsättning för att investeringen ska kunna genomföras är att permanenta driftsmedel
tillförs i ram från år 2019 och framåt, de driftsmedel som krävs är 0,5 mnkr för driftskostnader
och 0,5 mnkr för att finansiera införandet av en systemförvaltartjänst.
Till denna ansökan biläggs en förstudie om införande av e-handelssystem i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsens ansökan om e-handel är i linje med punkt tre, alternativ två, i ”Riktlinjer
för innovationsfonden” och innebär ingen ramminskning men att medel för ändamålet inte
kan ansökas om framöver
Identitetshantering – kommunstyrelsen
Identitetshantering är en förutsättning för att administrera och hantera användarkonton i alla
system på ett effektivt och säkert sätt. Då antalet användarkonton stadigt ökar och ett ökat
användande av digitala tjänster krävs en stabil, säker och effektiv identitetsplattform. Med
införandet av Arena för lärande krävdes det nya konton för tusentals vårdnadshavare och
vårt mål är att alla medborgare i Alingsås kommun i framtiden ska ha ett konto för att komma
åt de framtida digitala tjänsterna.
Prognosen för ökat antal konto är kraftigt vilket innebär att nuvarande licensform för
identitetshantering kommer bli mycket dyr.
Med den nya licensformen (kommunlicens) är kalkylerad besparing ca 1,5 mnkr per år
baserat på 5 år och med en investering av 2,7 mnkr och sker kommunövergripande. Det är
därför möjlighet att genomföra investeringen år ett och där efter inhämta 1,5 mnkr årligen.
Inhämtningen sker genom en lägre utdebitering från kommunledningskontorets
tjänstekatalog.
Utöver besparingen i den nya licensformen ligger en stor besparings och effektivitetspotential
i att vi förbereder oss för den digitala framtida resan inom avändarområdet.
Genom de nya funktionaliteterna som vi får i och med investeringen ger det oss möjligheten
till en effektiv, standardiserad och säker hantering av våra användaridentiteter.
Funktionaliteterna (de nya modulerna) behöver vi inom kort och då är det rätt tid att ta
investeringen nu genom att gå över till en över tid betydligt billigare och smartare licensform.
Kommunledningskontoret har därför sedan i höstat jobbat på att förenkla, förbättra och
effektivisera framtida plattform och kommit fram till en lösning med leverantören om en

annan licensmodell som stödjer vår vision om att alla medborgare ska ha ett konto i
framtiden.
Kommunstyrelsens ansökan om identitetshantering är i linje med punkt tre, alternativ ett, i
”Riktlinjer för innovationsfonden” och innebär därför en permanent besparing. Besparingen
blir kommunövergripande om 1,5 mnkr/år och sker genom en lägre utdebitering från
kommunledningskontorets tjänstekatalog.
Skolans digitalisering – Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har under en längre tid arbetat med att i högre utsträckning digitalisera
lärandeprocesser. Digitaliseringen har delvis skett genom digitala examinationsverktyg och
implementerats och utvecklats i flera led.
En förutsättning för att driva digitaliseringen i skolan är tillgången till adekvata digitala verktyg
som bör anpassas efter individernas förutsättningar. Utbildningsnämnden ansvarar även för
kommunens vuxenutbildning och behöver även inom det området arbeta för att kunna
säkerställa en utbildning som är digitalt tillgänglig.
Vidare behöver satsningar kopplat till skolbiblioteken och dess läromedel med bäring på
digitalisering ha fokus. Bättre digital tillgänglighet ökar bibliotekens roll i
utbildningssammanhang både gällande lärande och likvärdighet.
Kopplat till ovan områden kommer även lärarna behöva kompetensutveckling för att optimera
de digitala verktygens funktionalitet.
För att fortsatt utveckla ovan redogjorda digitala processer och en utökning av digitala
läroverktyg ansöker utbildningsnämnden om 0,5 mnkr ur kommunens innovationsfond.
Utbildningsnämndens ansökan om medel till skolans digitalisering är i linje med punkt tre,
alternativ två, i ”Riktlinjer för innovationsfonden” och innebär ingen ramminskning men att
medel för motsvarande inte kan ansökas framöver.
Innovationsfonden avslutas
Innovationsfonden upphör och avslutas vid ett beviljande av inkomna ansökningar. Fondens
behållning och tidsfrist är förbrukad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ansökan om 2,0 mnkr ur innovationsfonden för införandet av ehandelsystem godkänns och beviljas.
Kommunstyrelsens ansökan om 2,7 mnkr ur innovationsfonden för utveckling av plattformen
identitetshantering godkänns och beviljas med ett belopp uppgående till 2,45 mnkr.
Utbildningsnämndens ansökan om 0,5 mnkr ur innovationsfonden för utveckling och satsning
på digitalisering i skolan beviljas.
Innovationsfonden upphör och avslutas.
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