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16. Motion om strategi för digitaliseringsarbete – svar
Dnr 2017/137-109
Harald Hjalmarsson (M) har 10 april 2017 för den moderata
fullmäktigegruppen väckt en motion om strategi för digitaliseringsarbete.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett
förslag till en digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 3 oktober 2017 ett
yttrande. Där framkommer att kommunstyrelsens svar 2017-06-05,
§ 212 på revisionens granskningsrapport om IT-verksamheten och
arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun behandlar
frågan om en digitaliseringsstrategi. En digital utvecklingsgrupp ska
tillsättas samt ska en digital utvecklingsledare (strateg) rekryteras under
hösten 2017. Första mötet för utvecklingsgruppen planeras till
oktober/november 2017 och arbetet med en digitaliseringsstrategi bör
kunna starta under början av 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
3 oktober 2017 förklara motionen om strategi för digitaliseringsarbete
besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
bifallit sitt eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om strategi för digitaliseringsarbete.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16, § 332
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 oktober 2017 (utsänd tidigare)
Moderata fullmäktigegruppens genom Harald Hjalmarsson (M) motion 10 april 2017
(utsänd tidigare)
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Motion strategi för digitaliseringsarbete
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen den 10 april 2017
väckt en motion om strategi för digitaliseringsarbete. I motionen betonas vikten av att
bland annat skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att använda
digital teknik som stöd. Enligt motionären är digitalisering ett av de viktigaste
verktygen för att kunna möta utmaningar inom områden som tillväxt, hållbarhet,
välfärd, trygghet och demokrati. Motionären yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att ta fram ett förslag till en digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande
I svaret till den granskningsrapport om IT-verksamheten och informationssäkerhet
som behandlades i KS 2017-06-05 och på KF 2017-09-27 behandlas bl.a. frågan om en
digitaliseringsstrategi för kommunen. I svaret står att en digital utvecklingsgrupp för
hela kommunen ska sättas samman samt att en digital utvecklingsledare (strateg) ska
rekryteras under hösten 2017.
Den digitala utvecklingsgruppen, där den digitala utvecklingsledaren ingår, har som ett
av sina uppdrag att ta fram en digital strategi för hela kommunen. Gruppen kommer
att ha sitt första möte under oktober/november 2017 och arbetet med en
digitaliseringsstrategi för hela kommunen bör kunna starta under början av 2018.
Inom delar av den kommunala verksamheten finns det idag digitala utvecklingsplaner/
strategier. Inom förskolan och grundskolan finns en digital strategi antagen,
gymnasieskolan har en digital agenda. Det finns också en övergripande utvecklingsplan
för utvecklande av digitala tjänster som E-kontoret inom enheten för kommunservice
ansvarar för. Här sker utvecklingen i samarbete med Cesam Öst (sex kommuner i
Östergötland).
Det finns också regionala utvecklingsplaner/strategier inom Kalmar län där
kommunen medverkar. Som exempel kan nämnas den ”Digitala Regionala Agendan”
där t.ex. e-hälsa är ett gemensamt utvecklingsområde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 oktober 2017 förklara motionen om strategi
för digitaliseringsarbete besvarad.
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