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Plan för digitalisering i Motala kommun 2018-2023
Sammanfattning
Plan för digitalisering i Motala kommun 2018-2023 är ett resultat av ett
förvaltningsövergripande arbete och bygger på en inventering av pågående
digitaliseringsaktiviteter som visar på ett behov av kommungemensam styrning, ledning och
organisering av digitaliseringen, ett processinriktat arbetssätt internt i den kommunala
organisationen, samt en lämplig och tydlig teknisk infrastruktur. Plan för digitalisering i
Motala kommun 2018-2023 utgår från regeringens delmål i För ett hållbart digitaliserat
Sverige – en digitaliseringsstrategi som beslutades i maj 2017. De fem delmålen rör digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Plan för digitalisering i Motala
kommun 2018-2023.

Bakgrund
Digitaliseringen pekas av alla förvaltningar ut som en viktig framtidsfråga som på sikt har stor
potential att effektivisera arbetssätt och öka tillgängligheten och delaktighet för medborgare
och kunder.
Under våren 2017 kartlades alla större pågående utvecklingsarbeten med koppling till
digitalisering i samtliga förvaltningar. På uppdrag av Kommunstyrelsen har
Kommunledningsförvaltningen samordnat arbetet med att skriva fram Plan för digitalisering i
Motala kommun 2018-2023. Med digitalisering menar vi i Motala kommun
verksamhetsutveckling med stöd av informationsteknik (IT). Planen har tagits fram i en
arbetsgrupp med representation från samtliga förvaltningar samt med stöd av regionalt
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kvalitetsnätverk och andra kommuners digitaliseringsarbete. Den utgår från regeringens
delmål i För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi som beslutades i maj
2017. De fem delmålen rör digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital
ledning samt digital infrastruktur.
För att kunna ta tillvara teknikens möjligheter i verksamhetsutvecklingen och nå de fem
delmålen kommer det att krävas ett införande av processinriktat arbetssätt,
kommungemensam styrning, ledning och organisering av digitaliseringen samt en lämplig och
tydlig teknisk infrastruktur. Till denna plan kopplas förvaltningsövergripande handlingsplaner
med konkreta insatser för att uppnå detta.
Finansiering
Genom av kommunfullmäktige avsatta medel för omställning och effektivisering.
Koppling till resultatmål
Ärendet har koppling till följande resultatmål i det Lokala utvecklingsprogrammet 2015-2018:









Resultatmål 1, Företagsmiljö i toppklass: Motala kommun ökar tillgängligheten till
och insyn i tjänster samt effektiviserar handläggning. Öppna data görs tillgängliga.
Resultatmål 5, Medborgarinflytande: insyn och möjlighet till tidig delaktighet i
utveckling av Motala kommun ökar.
Resultatmål 6, Samverkan för utveckling: Digitaliseringen kräver ökad samverkan
med nationella, regionala organisationer samt mellan olika verksamheter inom Motala
kommuns organisation.
Resultatmål 7, Stolta invånare: Tillgänglighet till tjänster med god kvalitet och en
teknisk infrastruktur som möjliggör för invånare och besökare att ta del av
teknikutvecklingen är förutsättningar för att kommunens ka uppfattas som en attraktiv
plats att leva och verka i.
Resultatmål 14, Växande entreprenörskap: Digitaliseringen möjliggör ökad
tillgänglighet till öppna data och nya företagsidéer.
Resultatmål 17, Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg: Verksamheten kan
utvecklas med stöd av IT, vilket frigör resurser till förbättrad kvalitet.
Teknikutvecklingen kan även öka kvaliteten i levererade tjänster.
Resultatmål 23, Varje generation bär sina kostnader: Digitaliseringen är en
förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
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