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Kommunledningskansliet, Sekretariat Dnr
 KK21/682

Kommunrevisionen

Yttrande gällande revisionsrapport ”Granskning av 
digitalisering i Nyköpings kommun”

Revisionen har granskar digitaliseringen i Nyköpings kommun och inkommit med 
en revisionsrapport med fyra rekommendationer. I yttrandet bemöts samtliga av 
revisionens rekommendationer. 

1. Revisorerna rekommenderar att kommunen tillser att en ny och
aktuell handlingsplan/uppdragsplan för digitalisering tas fram för att
konkretisera e-strategin och leda kommunens arbete.

I enlighet med den nya modellen för ledning och styrning som 
Kommunfullmäktige antog 2021-12-14 och som etableras i Nyköpings kommun 
under 2022, kommer digitalisering att ingå som en del av kommunens Program 
för effektiv organisation. Programmet väntas antas av Kommunfullmäktige i 
februari 2022. I programmet, som utgår från kommunens beslutade e-strategi, 
specificeras ett antal prioriterade områden för kommande digitala satsningar.

Tidigare gällande Handlingsplan för digitalisering kommer formellt att ersättas av 
Program för effektiv organisation, med tillhörande uppdragslista som ska 
fastställas av Kommunstyrelsen inför varje nytt budgetår. Revisionens 
rekommendation kommer därmed i samband med antagandet av programmet att 
anses som genomförd.

2. Revisorerna rekommenderar att kommunen tillser att
kompetenshöjande insatser inom digitalisering prioriteras för att
säkerställa att ansvariga chefer har tillräcklig kompetens om
digitaliseringens möjligheter.

I kommunens kommande Program för effektiv organisation, som väntas antas av 
Kommunfullmäktige i februari 2022, pekas digital kompetens ut som en av de 
viktigaste förutsättningarna för att genomföra digital transformation. Nyköpings 
kommun har som ambition att arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser inom 
digitaliseringsområdet.
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3. Revisorerna rekommenderar att kommunen tillser att en utvärdering 
av e-rådets sammansättning och funktion genomförs för att öka 
möjligheterna till förankring av mål och strategier i verksamheterna.

Det centrala ledningslaget i Nyköpings kommun har diskuterat frågan om e-rådet 
och uppdragit till IT-chef, kanslichef och e-strateg att se över den taktiska och 
operativa styrningen av projekt och uppdrag inom IT och digitaliseringsområdet. I 
uppdraget ingår att utvärdera och definiera e-rådets framtida roll och 
ansvarsområde. Utifrån resultat och utfall av detta uppdrag kommer även rådets 
sammansättning att bli föremål för en översyn, i enlighet med revisionens 
rekommendation. IT-chef, kanslichef och e-strateg arbetar löpande fortsatt med 
uppdraget att tydliggöra styrningen av Nyköpings kommuns arbete med 
digitalisering.

4. Revisorerna rekommenderar att kommunen tillser att det sker en 
samordnad hantering av digitaliseringsinitiativ utifrån beslutade 
prioriteringar.

Som nämnts ovan finns ett pågående uppdrag från ledningslaget i kommunen 
som syftar till att utveckla styrningen av projekt och uppdrag inom IT- och 
digitaliseringsområdet, vilket bland annat inbegriper att förbättra förmågan att 
styra och samordna digitala projekt och initiativ utifrån övergripande mål och 
prioriteringar, i enlighet med den rekommendation som lämnas av revisorerna. 
IT-chef, kanslichef och e-strateg arbetar löpande med uppdraget.

Nyköping, 2022-02-07

Martina Hallström
Vice ordförande Kommunstyrelsen
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