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Digital strategi för Hörby kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Digitaliseringsstrategin Det digitala Hörby antas att gälla 2019–
2025.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09, § 100, att godkänna
projektplanen det digitala Hörby. Ett förslag till digitalstrategi har
tagits fram av en projektgrupp med representation från alla
förvaltningar. Kommunens ledningsgrupp har varit styrgrupp och
projektägare har varit avdelningschefen för strategi- och
utvecklingsavdelningen. Arbetet har letts av kommunens IT-strateg.
Förslaget har sedan vidarebearbetats till sin nuvarande form av
digitaliseringsstrategen och kommundirektören.
Syftet med strategin är att ha en tydlig inriktning och styrning av
Hörby kommuns digitaliseringsarbete. För att Hörby kommun ska
lyckas med digitaliseringen krävs:


Fokus på medborgare och näringsliv - medborgarnas och
företagarnas behov
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Fokus på medarbetare, verksamhetsutveckling och
förändringsledning - en kultur som uppmuntrar till att
effektivisera verksamheten och utmana gamla sanningar



Fokus på digital samverkan - internt och externt



Fokus på data - veta viken data vi har och vilken vi behöver ha
tillgång till, dess känslighet och kvalitet samt var den finns



Fokus på digital teknik och IT-stöd - stabil och säker ITleverans

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunernas skatteintäkter förväntas inte öka tillräckligt mycket
för att kunna finansiera de kommande kostnaderna för
befolkningstillväxten. De demografiska förändringarna innebär att
kostnaderna ökar mer än intäkterna för kommunerna.
För att bibehålla nuvarande välfärdsnivå och en långsiktig och god
ekonomi i balans behövs flera åtgärder som till exempel
effektiviseringar av verksamheter och kontrollerad
kostnadsutveckling. Digitaliseringen är ett av kommunsektorns
viktigaste utvecklingsområden och är ett verktyg för att stärka
demokrati och medborgarinflytande. Digitala arbetssätt kommer
behöva prioriteras i den kommunala sektorns verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Det Digitala Hörby Digitaliseringsstrategi 2019 – 2025 ver. 1.0
Kommunstyrelsen (2018-04-09 KS §100)

Per-Olof Jansson
Digitaliseringsstrateg

