Interpellationssvar till Lars Wirtén (MP)
Interpellanten ställer frågan ”Hur säkerställer kommunstyrelsen att frågor kring digitalisering,
artificiell intelligens och sakernas internet (IOT) förankras, styrs och beslutas på politisk nivå
utifrån en helhetsbild i kommunen?”
Först vill jag tacka för frågan. Digitalisering i alla dess former är väl värd en mer
framträdande roll i den kommunpolitiska diskursen. I takt med att kommuninvånarnas vana
och konsumtion av digitala tjänster ökar upplever åtminstone jag att förväntningarna på
offentlig sektor också tilltar. Att nå framgång med införandet av smarta automatiseringar och
digitala verktyg till nytta för våra invånare, men också medarbetare och
verksamhetsledningar, är absolut nödvändigt för att möta dagens och morgondagens
efterfrågan på service. I detta ingår även att erbjuda Lunds kommun som testbädd för olika
digitala lösningar. På så vis kan vi som kommun leva upp till ambitionen att ligga i framkant
som innovationsplattform.
Några av de strategiska beslut som är fattade i kommunen är:
•

KS 2010/0575: E-Program 2025: Verksamhetsutveckling med e-stöd

•

KS 2011/0527: Rekommendation att anta Strategi för eSamhället.

•

KS 2013/0297: Uppdatering av Riktlinjer avseende användning av datorer, Internet
och e-postsystem i Lunds kommun

•

KS 2015/0929: Bredbandsstrategi för Lunds kommun

•

KS 2017/1235 Strategiskt innovationsprogram, Smarta och hållbara städer

Som ett steg för att förbättra kommunens digitala infrastruktur fattade kommunstyrelsen i
början av sommaren även beslut om att införa Microsoft 365.
För att inte halka efter är det viktigt att släppa loss kreativitet och initiativförmåga. Detta
återspeglar sig i förslag som vi i Kvintetten har lagt fram om att premiera medarbetares
initiativ och kloka idéer i vardagen. Jag tillhör dem som tror att utveckling av arbetssätt,
inklusive digitala lösningar, inte i första hand emanerar från oss politiker utan från våra
medarbetare. Vi ska sätta upp mål, allokera resurser och följa upp verksamheten. Naturligtvis
ska arbetet ske med största respekt för människors integritet och inom ramen för gällande
lagar och regler.
Precis som på andra områden är det kommunstyrelsens uppgift att utöva sin uppsiktsplikt,
verkställa kommunfullmäktiges beslut och ta fram förslag på dokument som kan krävas för att
bidra till en rationell och utvecklande styrning och uppföljning av våra verksamheter. För
detta har varje ledamot i kommunstyrelsen ett ansvar. I det hänseendet skiljer sig inte
digitaliseringsfrågor i princip från kommunstyrelsens övriga förpliktelser.
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