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Digitaliseringspolicy för Robertsfors kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta digitaliseringspolicy för Robertsfors kommun 

 

Ärendesammanfattning 

I revisionsrapporten 2021”Granskning av kommunens systemstöd” framförs flera rekommendationer 

till kommunstyrelsen angående arbetet med digitalisering i kommun. Att anta en digitaliseringspolicy 

är ett första steg att strukturera det vidare arbetet i förvaltningen 

 

Beslutsunderlag 
Förslag på digitaliseringspolicy för Robertsfors kommun 

Ärendet 
I revisionsrapporten 2021”Granskning av kommunens systemstöd” framförs flera rekommendationer 

av åtgärder till kommunstyrelsen angående arbetet med digitalisering i kommun: 

• Tydliggöra ansvaret för den interna digitaliseringsprocessen. 

• Ta fram kommunövergripande riktlinjer för vilka analyser som bör genomföras innan inköp av 

ett systemstöd. Kommunen bör också ta fram mallar och instruktioner för de analyser som ska 

genomföras. 

• Fortsatt säkerställa att systemstöd erbjuds för de aktiva systemen inom kommunen samt att 

den kontinuerliga kostnaden för systemstöd inkluderas i kostnadskalkylen vid implementering 

av nytt system. 

• Se över möjligheten att initiera liknande enkätundersökningar inom verksamheten som 

användes vid denna granskning. Det är ett relativt enkelt sätt att få en översiktlig bild över 

aktuella frågor inom den kommunala organisationen. 

• Tydliggöra IT-avdelningens mandat och ansvarsområde i styrdokument 

 

Att anta en övergripande digitaliseringspolicy är ett första steg i detta arbete som ska kompletteras 

med att samtliga sektorer och stödverksamheter ska ta fram verksamhetsnära digitala handlingsplaner. 

Arbetet med dessa handlingsplaner ska redovisas i ekonomirapport 1, delårsrapport samt årsrapport. 



Beslut ska skickas till: 

Sektorschefer 

Ekonomichef 

Personalstrateg 

IT-chef 
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Konsekvensanalys och synpunkter 
Jämställdhets konsekvensanalys 
Digitaliseringspolicyn har ingen inverkan på detta område 

  
Konsekvenser verksamhet 
Arbetet med digitalisering i kommunen får en tydligare och gemensam struktur för hela koncernen. 
  

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Digitaliseringspolicyn har ingen inverkan på detta område  

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
En gemensam och tydligare struktur på digitaliseringsarbetet förväntas ge effektiviseringsvinster i 

koncernen. 
  
Resurser 
Ingen finansiering krävs 
 
Finansiering 
Ingen finansiering krävs 
 


