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2020-06-16  

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-09:05 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
 
 

Övriga 
deltagare: 

Ebba Jansson, sekreterare 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare, via distans 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
 

Utses att 
justera 

Jonas Kleber (C) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten tisdag den 16 juni 2020, omedelbar justering 
 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
86  

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-06-16 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§86/20 Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–

2026 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §86/20   Dnr: KS 2020/74 
 
Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 
2021–2026 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 
besvaras med gemensamt yttrande från kommunerna i 
norra Örebro län. 

• Beslutsparagrafen justeras omedelbart 
 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande Regionala digitala agendan antogs i juni 2014 av 
Länsstyrelsen, dåvarande Regionförbundet och Örebro läns 
landsting. I augusti 2019 gav programstyrgruppen för Regional 
digital agenda en projektgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län och arbetet har 
pågått under hösten. Projektgruppen består av representanter 
från alla samverkande organisationer: länets kommuner, Örebro 
universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län.  

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget 
mellan 2 mars och 16 juni 2020. Samtliga inkomna synpunkter 
kommer att beaktas och ett nytt förslag skapas för fortsatta 
politiska beslut. 

De fyra kommunerna i norr (Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesberg) har tillsammans med staben för Digitalisering i 
Region Örebro Län diskuterat vid ett gemensamt möte den 26 
mars 2020, remissförslaget till ny digitaliseringsstrategi. 

Under mötet fick kommunerna en genomgång av förslaget och 
möjlighet att ställa frågor och diskutera det som ansågs 
värdefullt. 
 
Utifrån diskussionerna och det som vi fick till oss vid 
genomgången har vi följande synpunkter: 

• Arbetet och processen i digitaliseringsstrategin har 
fungerat bra och representationen från kommunerna i 
norr har varit uppskattat. 
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• Vi anser att en gemensam digitaliseringsstrategi för 
Örebro län är en framgångsfaktor vad gäller både 
verksamhetsutveckling, men också samhällsutveckling, 
för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. 

• Vi anser att det är viktigt att beakta att 
bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för att 
förbättra tillgången till digital samhällsservice i hela 
regionen och därmed kunna överbrygga klyftor mellan 
stad och landsbygd. 

• Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade 
möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud, att 
driva företag och bidrar till social samanhållning. 

• För ett modernt samhälle är infrastrukturen en 
förutsättning och digitaliseringen är beroende av en 
fungerande infrastruktur. 

• För kommunerna i norra Örebro län med stor andel 
landsbygd behöver arbetet med utbyggd infrastruktur 
prioriteras för att digitaliseringsarbetet ska lyckas. 

• I övrigt samtycker vi med remissförslaget och ser fram 
emot fortsatt dialog och arbete, i för oss denna viktiga 
fråga. 

 
Detta remissvar är framtaget vid vårt gemensamma 
kommunsamverkansmöte, 28 maj 2020, Hällefors. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 
besvaras med gemensamt yttrande från kommunerna i 
norra Örebro län. 

• Beslutsparagrafen justeras omedelbart 
 

_____ 
 
För kännedom: 
Region Örebro län 
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