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Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå digital strategi 2020            

Sammanfattning 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 

framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 

av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 

samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Ärendet i sin helhet 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-

workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 

I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument som vägledning i det 

framtidande digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. 

Merparten av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har 

tagit samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Nedan framgår samtliga förvaltningars svar 

Avstår från yttrande 

Revisionskontoret 

Borås Stadshus AB 

Valnämnden 
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Tillstyrker remissen 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

BoråsBorås TME 

Akademiplatsen AB 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Vård- och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Elnät AB 

AB bostäder i Borås 

Servicenämnden 

Industribyggnader i Borås AB 

 

Tillstyrker med synpunkter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 
verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet.  

 Definition av strategiska vägval och motivering till dessa.  

 Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och bolag 
samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.  

 

Kulturnämnden 

Föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv verksamhet – Arbete 
bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som avses är rutinarbete, inte arbete 
i vid mening. Tanken är ju, som framgår av innehållet i strategin, att digitalisering ska 
frigöra tid som kan användas för förbättrad och utökad personlig service. 

 
 
 
Förskolenämnden  
 

 Prioriterade områden och mål för digitalisering och verksamhetsutveckling 
tydliggörs.  

 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  
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Grundskolenämnden 

 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 
Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 

 

 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
 

 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 

missförstånd runt om i organisationen. 
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Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan som tas fram 

tillsammans med nämnderna. 

Kommunstyrelsen bedömer att behovet av en strategi som omfattar den digitala 

processen som fortsatt stor. Däremot är digitalisering en fråga som är högst 

förknippad med ordinarie verksamhet i Borås Stad. Det föreligger därmed skäl 

att inkorporera den digitala hanteringen och utvecklingen i den ordinarie 

planeringen, för att inte låta den bli en biprodukt som hanteras vid sidan av den 

ordinarie verksamheten. 

Vidare bör inga fler strategier eller styrdokument antas i väntan på att det 

övergripande arbetet kring Borås Stads framtida dokumentstruktur är utformat. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 


