Kristianstad 2017-08-11

Initiativ från Centerpartiet i Region Skåne

Gör Skåne till det nationella
centrumet för offentlig digitalisering
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster presenterade i
våras sitt delbetänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23). Ett av förslagen
som presenterats är att digitaliseringen i offentlig sektor ska stärkas med
hjälp av en myndighet som får ansvar att samordna ansvaret för
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.
Centerpartiet i Region Skåne är övertygade om att det bästa för Sveriges
digitalisering inom offentlig sektor är om denna myndighet får sin geografiska
placering i Skåne. Det finns flera argument för att så är fallet. Dels finns det
en tydlig politisk viljeriktning från regionen om att Region Skåne ska bli bäst
på digitalisering och e-hälsa. Bland annat genom den e-hälsostrategi som på
initiativ av Centerpartiet antagits och att en speciell politisk beredning fått
ansvar för frågorna.
Skåne är också en region som har väldigt många IT-företag, bland annat
Mobile Heights i Lund, som finns etablerade och har en enorm kunskap kring
digitaliseringsfrågor. Ett annat exempel är att en av de två stora bolag som
erbjuder läkarbesök på distans etablerat och har sitt huvudkontor i Malmö.
Dessutom har Skåne en stor fördel med möjligheterna att koppla på den
akademiska världen i form av Lunds universitet, Malmö högskola och
Högskolan i Kristianstad.
Vi har också flera ledande kommuner inom digitalisering av offentlig sektor.
Bland annat har Trelleborg vunnit SKL och Vinnovas nyinstiftade
innovationspris för digitalisering av ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Helsingborgs stad har länge varit en drivande kraft för digitalisering och för
utnyttjande av internets möjligheter, något som bidragit till att de 2015 vann
pris som årets IT-kommun.
Möjligheterna i Skåne är många och kunskapen är i framkant. Därför är vi från
Centerpartiet övertygade om att Skåne är bäst lämpad att bli det nationella
centrumet för offentlig digitalisering. Om regeringen väljer att göra verklighet
av utredningsförslaget bör den geografiska placeringen av den aktuella
myndigheten också bli i Skåne.
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Därför föreslår vi regionstyrelsen besluta:
att

regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillskriva regeringen att
den myndighet med ansvar för att samordna digitaliseringen av den
offentliga verksamheten placeras i Skåne, förutsatt att utredningens
förslag blir verklighet.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
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