Ks 624/2018

Protokoll

Kommunstyrelsen
Datum:
2018-05-15
Klockan: 14:15 – 14:40
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Kenneth Nilsson (S)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Åhrlin (M)
Ullis Sandberg (S)
Fisun Yavas (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Murad Artin (V)
Maria Haglund (M)
Johan Kumlin (M)
Sara Richert (MP)
Daniel Spiik (SD)
Karolina Wallström (L)
Tjänstgörande ersättare
Lars Johansson (C)
Marie Brorson (S)

ersätter Linda Smedberg (S)
ersätter Jessica Ekerbring (S)

Närvarande ersättare
Yngve Alkman (L)
Jessica Carlqvist (V)
Niclas Persson (MP)
Marlene Jörhag (KD)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 15 maj 2018

Kenneth Nilsson, ordförande

Anders Åhrlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 maj 2018.
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§ 111 Svar på remiss om slutbetänkandet reboot - omstart
för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
Ärendenummer: Ks 147/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Regeringen tillsatte under 2016 en särskilt utredare, Hans-Eric Holmqvist,
att "analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande
och förvaltning av nationella digitala tjänster" med tilläggsdirektiv att
"analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom
att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret
för dessa frågor till en myndighet." Utredningen antog namnet
"Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster".
Utredningen lägger förslag om fyra nya lagar, förslag till ändringar i två
befintliga lagar, förslag om tre nya förordningar samt förslag om ändring i
tre befintliga förordningar.
Förslagen innebär att staten bör ta ett samlat grepp om styrningen av
förvaltningsgemensamma digitala funktioner. För detta behövs ett
förvaltningsövergripande perspektiv med formella beslut om vad som ska
vara det offentliga åtagandet i den nationella digitala infrastrukturen. För
detta behövs ett mål för den offentliga förvaltningens digitalisering och det
bör finnas ett digitaliseringsmål för alla statliga myndigheter. För detta bör
regeringen besluta om en strategi för digitaliseringsarbetet samt förnya
avsiktsförklaringen om digitalisering med Sveriges Kommuner och
Landsting.
Utredningen menar vidare att det bör vara ett statligt åtagande att utfärda
en elektronisk identitetshandling och att alla medborgare och folkbokförda
ska kunna erhålla en sådan. Den ska kunna användas vid identifiering i
kontakt med statliga myndigheter och den ska också kunna växlas till en
mobil elektronisk identitetshandling. Utredningen föreslår också att en ny
lag stiftas gällande infrastruktur för digital post.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-23
Yttrande, 2018-04-25
Remiss reboot - omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
Följebrev till remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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