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§ 14 2018.032 KFN

Remissvar: digital målbild för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018 § 8 att remitterat förslag till
”Handlingsplan digital målbild för Alingsås kommun” till samtliga nämnder och
kommunala bolag, Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund, föreningen
Sambruk, kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige.
I ärendet anges att ”Alingsås ska ha både ett strategiskt perspektiv och en konkret
målbild för vad vi vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är
kommunfullmäktiges strategiska styrdokument.” Syftet med handlingsplanen är att
skapa struktur och förmåga att agera i ett föränderligt område. Handlingsplanen ska
beslutas av kommunstyrelsen och till handlingsplanen medför en ekonomisk satsning
och omfattande drift- och investeringsmedel. Övergripande finansiering har
säkerställts genom flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun. Handlingsplanen
ska löpa över tre år och stämmas av minst årligen eller vid behov.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Förvaltningen har tagit del av handlingsplanen och konstaterar att de digitala
målbilderna är relevanta och viktiga för att ta vara på digitaliseringsens möjligheter att
utveckla Alingsås. Däremot saknas förankring i kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden som riktar sig till Alingsås medborgare i alla åldrar i syfte att
tillgängliggöra och förenkla tillgångången på nämndens olika utbud av aktiviteter
genom digitalisering.
I handlingsplanen beskrivs elva olika målområden. Förvaltningen konstaterar att
kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden och digitala utmaningar inte
omnämns explicit i handlingsplanen vilka det görs för många av kommunens övriga
förvaltningar. I ljuset av detta vill förvaltningen lyfta fram de digitaliseringssatsningar
som pågår inom förvaltningen eller som kommer att startas inom en snar framtid:
Digitalisering och tillgängliggörandet av kultur
- Meröppet biblioteket med hjälp av en digital lösning (pågår)
- E-utlån av böcker från biblioteket (pågår)
- Biblioteksdatasystemet Koha (pågår)
- Digitalisering av det lokala kulturarvet – tillgängliggörande av Alingsås historia på
Digitalt museum samt sociala medier såsom Wikipedia, Facebook och Instagram
(pågår)
- Upplevelsebasarad utställning i museet via digital lösning (pågår)
- Digitalisering av teknik i Palladium bl a filmvisning (genomfört)
- Mobilanpassad hemsida Kulturhuset (genomfört)
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- Digitalt biljettköp från Kulturhustes hemsida via mobil och surfplatta
(genomfört/pågår)
- Marknadsföring av Kulturhusets aktiviteter via hemsida, Facebook och Instagram
(genomfört/pågår)
- Databaser och söktjänster i biblioteket
Övriga satsningar







Digitalisering av turist-och besöksnäringen i enlighet med den statliga utredningen
”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”
SOU 2017:95 (ska genomföras)
Minskat digitalt utanförskap; biblioteket ska erbjuda stöd till personer som inte är vana
internetanvändare bland annat via den nationella Digidel-kampanjen.
Delta i Regeringens digitala komptenslyft. Det Kungliga biblioteket har fått i uppdrag
att via regionbiblioteken samordna och finansiera den nationella satsningen under
2018-2020 där syftet är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom
att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av
folkbibliotekarierna (ska genomföras)
Upphandling och införande av boknings- bidrags- och kassasystem (pågår)
Digital närvaro för kulturskolan på den digitala plattformen ”Arena för lärande” (ska
genomföras)

Digitaliseringstakten går snabbt framåt inom kulturområdet och förvaltningen
bedömer att det inom en snar framtid kommer att presenteras en mängd olika
tekniska lösningar i syfte att tillgängliggöra och öka deltagandet till kultur ytterligare.
Mot bakgrund av dessa digitaliseringssatsningar önskar förvaltningen att
handlingsplanen för digital målbild i Alingsås kommun också nämner dessa områden
i en särskild uttalad målbild.
I förslag till handlingsplan framkommer specifikt vilka aktiveter som ska genomföras
under 2018-2020. Dock saknas det information om hur uppföljningen av genomförda
aktiviteter ska utformas och relateras till budget. Förvaltningen anser att
handlingsplanen bör uppdateras med denna information.
Ekonomi
Det kommer krävas ekonomiska resurser för att kunna utveckla digitala processer. I
Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2018-2020 omnämns både digitaliseringen
av det lokala kulturarvet och det specifika åtagandet att digitalisera turist- och
besöksnäringen i syfte att ökat tillgängligheten och tillväxten i kommunen. Nämnden
kommer i sitt vårbokslut tydliggöra behovet av ekonomiska resurser och söka medel
ur innovationsfonden för att kunna genomföra och utveckla dessa processer.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars § 10.
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Beslut

Kultur-och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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