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Digital Agenda för Mölndals stad - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslaget till Digital Agenda 2017-2019 för Mölndals stad, som
komplettering till stadens IT-strategi 2013-2018.
Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har, i samverkan med stadens förvaltningar och i samråd med
stadsdirektören, tagit fram ett förslag till Digital Agenda för Mölndals stad. Agendan ska gälla
under åren 2017-2019 och avses att komplettera stadens IT-strategi som antogs av kommunfullmäktige i december 2012.
Den Digitala Agendan ska uttrycka den politiska ambitionen och tydliggöra ansvar och
styrning kring stadens utveckling mot e-samhället samt beskriva ett antal insatsområden där
staden och medborgarna kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Den digitala agendan ska även utgå från Mölndal Vision 2022. En förutsättning är då att
stadens tjänster mot medborgare och näringsliv har hög tillgänglighet och fungerar på ett
enkelt sätt.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016, tillsammans med förslag
till strategi och handlingsplan.
Arbetsutskottet har den 14 december 2016, § 170, återremitterat ärendet för ytterligare
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 december 2016, tillsammans med förslag
till strategi och handlingsplan.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till Digital Agenda för Mölndals stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-01-12

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till Digital Agenda 20172019 för Mölndals stad, som komplettering till stadens IT-strategi 2013-2018. Förslaget antas.
Protokollsanteckning
Marcus Claesson (L) får anteckna följande till protokollet:
Staden bör också efter 2018, då den Digitala Agendan tar vid, fortsätta med det nyligen
inledda återbruket av något äldre men fungerande datorer, istället för skrotning. Vidare är
tillgång till robust bredbandsuppkoppling allt viktigare för våra 27 000 hushåll och 6 000
företagare i Mölndal. Mölndal har genom lokala invånarinitiativ kommit långt de senaste
åren, men fortfarande finns vita fläckar. Det är viktigare att alla erbjuds robustare
uppkoppling (t.ex. 50/10 Mbit/s och större datamängder vid högtrafik) än att centrala delar får
tillgång till ännu snabbare bredband. Förfinad teknik med trådlös fiber via radiolänk kan vara
ett komplement till nergrävd fiber, och i väntan på 5G.
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