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Yttrande Digital agenda för Varbergs kommun
2019-2022
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till Digital agenda för Varbergs kommun 2019-2022.
2. överlämna synpunkter enligt förvaltningens övervägande som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen för vidare hantering och beaktande.
3. paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 9 maj 2017 § 269 gett
stadsbyggnadskontoret samt övriga nämnder och bolag möjlighet att yttra
sig över förslag till digital agenda för Varbergs kommun 2019–2022. I
förslaget till digital agenda 2019–2022 görs en omvärldsbevakning på
digitaliseringens område, från såväl internationellt som nationellt och
regionalt håll. Förslaget innehåller även åtta utpekade fokusområden för
kommunens digitaliseringsarbete de kommande åren.
De åtta utpekade fokusområdena är
- Bredbandsutbyggnad
- öppna data,
- spetsteknik
- självservicetjänster
- informationssäkerhet
- samverkan
- digital innovation
- medborgardialog.
Syfte
Syftet med den digitala agendan är att formulera kommunens
viljeinriktning för det långsiktiga utvecklingsarbetet avseende digitalisering.
Tidigare ställningstagande
Kommunfullmäktige har i beslut den 15 december 2015 § 213 antagit den
första versionen av den digitala agendan för Varbergs kommun samt gett
kommunstyrelsen i uppdrag att årligen revidera agendan i samband med
budget och investeringsprocessen.
Nämnden har i beslut den 1 september 2016 § 413 tillstyrkt remissförslaget
för Digital agenda 2017.
Kommunstyrelsen har i beslut 25 oktober 2016 § 206 godkänt den digitala
agendan 2017–2020 samt att aktiviteter som behöver finansieras kräver
beslut i särskild ordning.
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Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag den 28 september 2017.
Arbetsutskottets protokoll 7 juni 2017 § 45.
Digital agenda för Varbergs kommun 2019-2022,

Förvaltningens övervägande
Fokusområde 2 Öppna data.
Påtryckningarna är höga både från riksdag och regering och inte minst från
näringslivet att öppna upp för Öppna data. Förvaltningen ingår i samverkan
med statliga Lantmäteriet att leverera adress, byggnad och
fastighetsinformation till lantmäteriet. Stadsbyggnadskontoret får
ersättning för denna samverkan. Släpps dessa eller delar av dom som öppna
data påverkar det ersättningen negativt.
Fokusområde 4, Självservicetjänster och e-förvaltning
Införande av e-tjänster och självservice är komplicerad och kräver både
kunskap och kompetens för att införandet ska bli lyckad. Förvaltningen
anser att de har behov av att få stöd från servicenämnden i samband med
införanden av självservicetjänster.
Fokusområde 8, Medborgardialog
Förvaltningen ser positivt på förslagen att utveckla användandet av digital
teknik i samband med medborgardialog och anser att den geografiska
informationen och kompetensen inom området ska komma till nytta i
dialogen med medborgare.
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning
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