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Avsiktsförklaring gällande IT samverkan 

Beskrivning av ärendet 

Under hösten 2018 har en utvärdering över pågående IT-samverkan med 

Borgholms kommun genomförts. Kommunerna har i sammanhanget enats 

om att formulera en gemensam avsiktsförklaring gällande ett fortsatt sam-

arbete om IT.    

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring, daterad den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018.    

Överväganden 

Nuvarande avtal har en varaktighet även under år 2019 men avsikten bakom 

detta var att frågan om en fortsatt samverkan skulle vara avgjord till års-

skiftet 2018/2019. Året 2019 var avsett att fungera som omställningsperiod 

om någon av parterna hade önskat avsluta samverkan. 

Från halvårsskiftet 2018 har en reglering om en förenklad avtalssamverkan 

införts i kommunallagen. En grundläggande viktig faktor är då att visa att 

samverkan vilar på ett gemensamt intresse i att uppnå eller åstadkomma en i 

vårt fall effektiv drift och en framåtsyftande utveckling. 

Avsiktsförklaringen innebär också att ett nytt avtal kan utformas under första 

halvåret 2019 och dessutom samordnas med ett gemensamt strategi-

dokument där särskilt utvecklingsarbetet kan beskrivas på ett tydligt sätt.. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Avsiktsförklaringen gällande IT-samverkan antas.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

IT-avdelniungen 
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Avsiktsförklaring gällande IT samverkan 

Borgholm och Mörbylånga kommuner har sedan år 2015 ett samarbete 

gällande IT innebärande att IT-avdelningen i Borgholms kommun ansvarar 

för tjänster och service som är överenskomna i samverkan mellan de bägge 

kommunerna.  

I det nuvarande avtalet konstateras att IT är en naturlig del av all kommunal 

verksamhet samt nödvändigt i extern och intern kommunikation. Avtalet 

beskriver också att det inte längre är tekniken som står i fokus utan mera 

nyttan av de möjligheter som modern teknologi hela tiden skapar. Detta 

påstående framstår idag som om möjligt än mer relevant när diskussionerna i 

allt större utsträckning handlar om digitalisering, digital delaktighet och 

digital kompetens. IT är inte samma sak som digitalisering men det är 

teknikens utveckling som möjliggör en nödvändig och om möjligt ökad 

digitaliseringstakt. 

De bägge kommunerna har för avsikt att fortsätta sitt samarbete gällande IT 

och då närmast i ett nytt avtal som ska tas fram under första halvåret 2019 

och gälla från 1 januari 2020 och fram till den 31 december 2023. Det finns 

många skäl som talar för en fortsatt samverkan och kommunerna delar 

övertygelsen om det kloka i att från en gemensam teknisk plattform, möta de 

utmaningar som bland annat beskrivs i den regionala digitala agendan och i 

OECD:s Territorial Reviews om Småland och Blekinge. 

Kommunernas gemensamma intresse och ambitioner ska beskrivas närmare i 

en gemensamt antagen IT-strategi som ska tas fram parallellt med avtals-

arbetet inför den kommande mandatperioden. Strategidokumentet ska utgöra 

ett tydliggörande av nuvarande avtals beskrivning av det strategiskt inriktade 

IT-arbetet i kommunerna. 

 

  

 


