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Dnr KS 2020/38 

KF § 20 Svar på motion om IT-policy - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betrakta motionen som besvarad med hänvisning 

till att arbete i motionens riktning redan igångsatts genom framtagandet av IT- 

och informationssäkerhetspolicyn, tidigare politiska beslut om investeringar i IT 

samt  IT-enhetens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 27 januari 2020 med en motion. Förslaget i 

motionen är att ge IT-enheten i uppdrag att ta fram en IT-policy med riktlinjer för 

IT-investeringar som underlättar för verksamheterna och deras eget uppdrag. IT-

enheten föreslås vidare i samverkan med kommunens förvaltningar ta fram 

”standardiserade kostnadseffektiva hårdvaru- och mjukvarulösningar som ska 

täcka de olika funktionella behoven och minimera antalet speciallösningar”. 

Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till 

kommunstyrelseförvaltningen där den beretts av IT-chefen samt kansli- och 

utredningsenheten. 

Sedan motionen från Lars-Olof Ottosson inkom, har mycket hänt på Åmåls 

kommuns IT-enhet. En ny IT-chef har tillträtt och olika genomlysningar av 

organisationens förutsättningar samt förmåga att leverera IT-lösningar till 

verksamheterna, kan sägas ha genomförts. 

Dessa omständigheter har gjort att många stenar har vänts och flera angelägna 

förbättringsområden har identifierats. Den nye IT-chefen föreslog under hösten 

2020 en rad insatser och investeringar för att ta ett rejält kliv i den digitala 

utvecklingen. Dessa förslag bifölls också av en bred politisk uppslutning från 

både majoritet och oppositioner. Fram till halvårsskiftet 2021 pågår dessa 

utvecklingsarbeten med full kraft och nya utvecklingsområden utreds 

kontinuerligt och förväntas formaliseras i politiska ärenden att behandla för 

kommunstyrelse och möjligen även kommunfullmäktige i framtiden. 

Utöver vad som beskrivs ovan har också förvaltningen, under ledning av E-rådet 

och med anledning av en relativt skarp revisionsrapport, tagit fram en IT- och 

informationssäkerhetspolicy. Denna beslutades av kommunfullmäktige på 

sammanträdet den 15 december 2020 (§ 211). 

Även om inte denna policy i huvudsak uppehåller sig vid det tjänsteutbud som 

står i fokus i Lars-Olof Ottossons motion, innehåller den beslut om inriktning som 

harmonierar med motionären. 

En central fråga för kommunen att ta ställning till och som befinner sig helt i linje 

med motionen är leveranser av datorutrustning. I dagsläget har kommunen 

centraliserade inköp och iordningställande av all IT-utrustning. Även support och 

service sker i egen regi. 
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IT-enheten avser att inom de närmaste 18 månaderna komma med sitt förslag på 

hur den framtida hanteringen ska ske. Ett starkt spår som för närvarande utreds är 

leasing av all hårdvara som datorer, läsplattor och telefoner. Om detta blir 

verklighet kommer en sådan hård standardisering som motionären efterlyser att 

ske. När den framtida hanteringen har utretts färdigt, kommer ett 

inriktningsförslag att läggas fram för politiken att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari 2021 § 32 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

dels kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att betrakta 

motionen som besvarad, dels Törnells (KD) yrkande att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

IT-enheten 

__________ 


