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Kommunstyrelsen 2014-11-03

Yttrande över KSL:s remiss om IT-forums framtida inriktning
Ärendet
Remiss från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) angående IT-forums
framtida inriktning och finansiering. IT-forum har utgjort ett regionalt nätverk och forum för samverkan inom e-utveckling under de senaste åren. Ett
arbete påbörjades 2013 för att ta fram ett förslag för IT-forums framtida
verksamhet och finansiering. E-utvecklingsfrågorna föreslås bli en del av
KSLs ordinarie verksamhet och finansieras inom KSLs budget. Arbetet med
e-utveckling i Danderyds kommun har haft stor nytta av erfarenhetsutbyte
med andra kommuner i regionen. Kommunens bedömning är att IT-forum
behövs även i framtiden som ett forum för samverkan och nätverkande inom
e-utveckling i regionen.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen överlämna kommunledningskontorets yttrande KS 2014/0217.
Bakgrund
IT-forum har utgjort ett regionalt nätverk och forum för samverkan inom eutveckling under de senaste åren. Kommunerna inom Kommunförbundet
Stockholms län samt Stockholms läns landsting har finansierat och deltagit i
verksamheten inom IT-forum. En särskild styrgrupp har varit tillsatt för ITforums verksamhet och det finns två tjänstemän anställda. Nuvarande avtal
för IT-forum löper ut vid årsskiftet 2014-1015.
Ett arbete påbörjades 2013 för att ta fram ett förslag för IT-forums framtida
verksamhet och finansiering. Kommunen har varit representerad i arbetet.
Arbetet har resulterat i ett förslag för IT-forums framtida verksamhet. Detta
förslag från KSL har skickats på remiss till medlemskommunerna.
E-utvecklingsfrågorna föreslås bli en del av KSLs ordinarie verksamhet och
finansieras inom KSLs budget. Förslaget är en ambitionshöjning och
kopplingen till det nationella arbetet inom SKLs sektion CeSam förtydligas.
Samverkan mellan landstinget och länets kommuner regleras i en
överenskommelse mellan KSL och Stockholms läns landsting. Eutvecklingsfrågorna föreslås behålla en tjänstemannastyrgrupp.
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Kommunledningskontorets yttrande
Danderyds kommuns erfarenheter från samverkan och nätverkande inom
IT-forum är övervägande positiva. IT-forums omvärldsbevakning är mycket
värdefull för kommunens verksamheter. Kommunen har inte möjlighet att
avsätta resurser för att med samma systematik bevaka den snabba händelseutvecklingen inom e-utvecklingsområdet.
Arbetet med e-utveckling i Danderyds kommun har haft stor nytta av erfarenhetsutbyte med andra kommuner i regionen. Detta har kunnat ske på ett
strukturerat sätt genom IT-forum. IT-forum har företrätt regionen i nationella sammanhang och då kunnat driva frågeställningar som är specifika och
viktiga för kommunerna i regionen.
IT-forums satsningar inom e-hälsoområdet med samordnad projektledning,
kompetensutveckling mm har drivit på och gett stöd till utvecklingen inom
kommunen. Samverkan med landstinget inom ramen för IT-forum har bidragit till nödvändig samsyn mellan kommunerna och landstinget avseende
principer för samverkan, kostnadsfördelningar mm.
Kommunens bedömning är att IT-forum behövs även i framtiden som ett
forum för samverkan och nätverkande inom e-utveckling i regionen. Den
ökade ambitionsnivån krävs för att kunna följa den snabba händelseutvecklingen och täcka de områden inom e-utveckling där regional samverkan är
viktig. Att IT-forum utgör en del av KSLs ordinarie verksamhet, styrgruppen inordnas i KSLs organisation samt att IT-forum finansieras inom KSLs
budget ger IT-forum en stabilare och mer långsiktig plattform att verka på.
Danderyds kommun ser fram emot fortsatt samverkan inom IT-forums ram.
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