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Dnr KS 2021-433

Kommunstyrelsen

Program för digital transformation, antagande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommundirektören får i uppdrag att inför beslut i kommunfullmäktige
revidera Bilaga till det särskilda ägardirektivet genom att däri införa
Program för digital transformation från och med år 2022.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Program för digital transformation antas.
2. Programmet följs upp efter programperiodens slut.
Ärende
Program för Linköpings digitala transformation utgör ett strategiskt styrande
dokument som anger målsättningar och utvecklingsområden för att Linköpings
kommun ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Fokus ligger på digitala förutsättningar för att verksamheter ska nå sina mål
och att Linköpings kommuns digitala utveckling sker i linje med nationella
förutsättningar.
Programmet vänder sig till hela kommunkoncernen och ska verka styrande i
planering, budget, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet
och i samverkan med externa parter.
__________
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Program för digital transformation
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Bakgrund
I Linköpings kommun har tidigare prioriterade åtgärder för digitalisering
beskrivits i dokumentet En digital agenda för Linköping 2017-2019. Under
2019-2020 har en digitaliseringsstab etablerats inom
Kommunledningsförvaltningen under en digitaliseringsdirektör för att stärka
ledning och styrning av Linköpings digitala utveckling. Programmet för
Linköpings digitala transformation utgör en förnyad strategisk styrning inom
digitalisering där utgångspunkten har varit SKR strategi för digital utveckling,
Utveckling i en digital tid.
Dokumentet är framtaget av digitaliseringsdirektören och har förankrats med
stabsdirektörer och förvaltningsdirektörer i kommunledningsgruppen samt
utsedda personer i kommunkoncernen.
Ekonomiska konsekvenser
Programmet i sig är styrande för kommande budgetarbete, kopplas till
verksamheters målsättningar och planer där ekonomiska konsekvenser uppstår
och hanteras.
Kommunala mål
Programmet syftar till att skapa förutsättningar i att nyttja digitaliseringens
möjligheter att nå mål inom samtliga mål- och verksamhetsområden i linje
med:
Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag


Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra
ytterligare resurser genom digitalisering.



Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.

Jämställdhet
Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant för detta ärende
Samråd
Samråd har skett med stabsdirektörer och förvaltningsdirektörer i
kommunledningsgruppen samt med av vd utsedda personer i
kommunkoncernen. Förslag på ändringar i programmet har behandlats och
önskemål om gemensamt tätt samarbete för implementation av programmet
kommer att genomföras. Sammantaget tillstyrker samtliga parter förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Programmet följs upp efter programperiodens slut.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 äger rum 2021-05-20.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar och hela
kommunkoncernen + Program för
digital transformation

