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Svar på motion, "Ta fram en webbstrategi för Sala kommun" 
GustafEriksson (C) och Mikael Jonsson (C) inkom den l november 2011 med 
rubricerad motion. 

Förslagsställarna vill att 

l 

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete 
med samtliga nämnder ta fram en webbstrategi för Sala kommun. 

Motionen har remitterats tillinformation Sala. 

l yttrande från Information Sala skrivs att hemsidan är en strategisk kanal för 
kommunikation och medborgarservice och utgör som sådan en av hörnstenarna i 
det nya medborgarkontoret För 2013 finns budgetmedel avsatta för en större 
omgörning av hemsidan, som i sin nuvarande form lanserades 2008. 

l utarbetandet av den nya hemsidans kravspecifikation bör kommunorganisationens 
övergripande mål om ökat fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet 
vara den självklara utgångspunkten. 

För att klargöra uppdraget och bestämma på vilket sätt hemsidan konkret ska svara 
upp mot de övergripande målen kan framtagandet av en väl förankrad webbstrategi 
utgöra en mycket bra grund och fungera som ett effektivt styrdokument i arbetet 
med omgörningen av hemsidan. 

M ed hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
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Ta fram en webbstrategi för Sala kommun 
En strategi för hur en organisation i Sala kommuns storlek ska hantera webben och 
digitala medier borde vara en självklarhet. Tyvärr saknas den, inte bara i Sala utan i 
många andra företag och organisationer. 

Med dagens väl utvecklade tekniska lösningar handlar internetnärvaro endast i liten 
utsträckning om teknik utan mer om innehåll. Mer om användarnas behov av 
information och olika tjänster än om man ska programmera i ph p eller asp. 
Dock måste även sådana "tekniska" frågeställningar som hur man hanterar sociala 
medier, mobila lösningar och god tillgänglighet även för personer med funktionshinder 
beaktas. 

Dessutom måste kommunen tillgodose de olika förvaltningarnas skilda behov av att 
kommunicera med sina användare. skillnaden mellan genomsnittsbesökaren på t.ex 
Kungsängsgymnasiets sida och Bygg- och miljös sida är förmodligen milsvid vad gäller 
erfarenhet av webb, förväntningar och behov. För bland annat kommunens skolor gäller 
dessutom att de finns på en konkurrensutsatt marknad där de måste få möjlighet att visa 
upp sig från sin bästa sida. 

Dessa saker och många fler måste utmynna i en övergripande strategi för hur Sala 
kommun ska hantera webbnärvaron för alla sina olika verksamheter. 

Därför yrkar vi 

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete med 
samtliga nämnder ta fram en webbstrategi för Sala kommun. 
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