Tekniska nämnden
Protokoll
2018-04-25

§ 26 2018.086 TN

Remissvar Digital målbild från Tekniska förvaltningen
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, fastslås att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara på
digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändras.
Alingsås kommun ska ha både strategiskt perspektiv och konkret målbild för vad vi
vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är kommunfullmäktiges strategiska
styrdokument.
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2 februari 2018, § 8, beslutat att
remittera förslag till handlingsplan digital målbild till samtliga nämnder och
kommunala bolag m.fl. Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den
5 april 2018.

Förvaltningens yttrande
Överlag anser de ovan nämnda tekniska förvaltningarna att målbilden är relevant och
viktig. Dock behöver vissa delar belysas och förtydligas för att den digitala målbilden
ska vara genomförbar.

Handlingsplan och finansiering
Tekniska förvaltningen anser inte att det är möjligt att ta fram en handlingsplan för
den digitala målbilden förrän finansiering av de olika insatserna är förtydligad. De
olika momenten som nämns i handlingsplanen kräver en hel del interna resurser
samt i vissa fall också investeringar. Detta är oundvikligt även om man köper in
resurser utifrån. För att avsätta dessa interna resurser krävs en avsiktsförklaring för
finansiering och hur verksamhetens minskade resurser från den ordinarie
verksamheten ska hanteras.

E-tjänster och e-arkiv
Under Handlingsplan per år anges fler e-tjänster som aktiviteter från 2018 och
framåt. Vi vill trycka på vikten av ett e-arkiv för att kunna erbjuda smarta e-tjänster
som både erbjuder bättre service till kommuninvånarna men också effektivare
processer och minskad administration i förvaltningen.
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Vi ställer oss även tveksamma till formuleringen ”Fler e-tjänster”. Att mäta antalet etjänster kan skapa fel fokus i digitaliseringen av verksamheterna. Det viktigaste är att
e-tjänsterna håller en så pass hög kvalitativ nivå att det gagnar både
kommuninvånare och verksamhet, annars är det lätt att det bara blir fler e-tjänster
och inte effektivare förvaltning och administration.

Verksamhetsfokus
Tekniska förvaltningen vill även trycka på vikten av att ha ett tydligt
verksamhetsfokus i digitaliseringen. Den digitala målbilden motsäger inte detta på
något sätt men som en del av arbetet med att öka den digitala förmågan bör detta
förtydligas. Det står att en ny digital enhet ska inrättas på kommunledningskontoret
för att stärka utvecklingsarbetet. Men för att digitaliseringen ska träffa rätt i
verksamheten med bred förankring, effektiva processer och IT-stöd krävs mycket
verksamhetskunskap och arbete inom respektive förvaltning. Verksamhetsutvecklare
ska utgå från verksamhetens behov med stöd av IT och inte tvärtom.
Detta är ett synsätt som är så viktigt för samtliga i ledande position inom Alingsås
kommun att det bör förtydligas. Annars är det stor risk att digitaliseringsarbetet inte
får önskad effekt eller helt fallerar.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, under information och överläggningar.
Beslut

Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och lämnar det som
svar på remissen.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Remissvar Digital målbild från tekniska förvaltningen
 Remiss - Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart
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