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Kommunstyrelsen

Digital agenda för Linköping 2017-2019
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer Digital agenda för Linköping 2017-2019.
2. Den digitala agendan följs upp och avrapporteras årligen.
Ärende
Den digitala agendan för Linköping beskriver de digitaliseringsinsatser som
kommer att prioriteras av Linköpings kommun under perioden 2017-2019.
Den digitala agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens
nämnder och verksamheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra
digitala utvecklingsinsatser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för
kommunens verksamhet och förbättra den service som kommunen
tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen.
Den digitala agendan riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän inom
kommunens verksamheter och inom de kommunala bolagen i tillämpliga delar.
Uppföljning och utvärdering av den digitala agendan kommer att genomföras
en gång per år och rapporteras till nämnderna. Vid behov kommer agendan att
revideras i samband med detta.
__________
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Beslutsunderlag:
En digital agenda för Linköping 2017-2019
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Bakgrund
Den digitala agendan för Linköping beskriver de digitaliseringsinsatser som
kommer att prioriteras av Linköpings kommun under perioden 2017-2019.
Agendan tar avstamp i kommunfullmäktiges mål samt tar hänsyn till regionala,
nationella och internationella mål och strategier inom digitaliseringsområdet.
Den digitala agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens
nämnder och verksamheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra
digitala utvecklingsinsatser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för
kommunens verksamhet och förbättra den service som kommunen
tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke förväntas även stärkas.
Den digitala agendan riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän inom
kommunens verksamheter och inom de kommunala bolagen i tillämpliga delar.
Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:


Digitalisering som förstärker lärande



Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg



Smart, effektiv och enkel förvaltning



Uppkopplat, innovativt och hållbart

Varje år upprättas ettåriga handlingsplaner som beskriver vilka insatser som
planeras att genomföras under det kommande verksamhetsåret. I samband med
att nya handlingsplaner upprättas redovisas även resultatet av genomförda
insatser. Redovisning sker till nämnderna som vid behov prioriterar insatserna
sinsemellan.
Med stöd av den it-strategiska funktionen och de kommunövergripande
funktionerna för it, administration, kommunikation, juridik, säkerhet,
upphandling och ekonomi är det företrädelsevis kommunens nämnder och
förvaltningar som ansvarar för det praktiska genomförande insatserna i
handlingsplanerna.
Uppföljning och utvärdering av den digitala agendan kommer att genomföras
en gång per år och rapporteras till nämnderna. Vid behov kommer agendan att
revideras i samband med detta.
Ekonomiska konsekvenser
Insatserna som genomförs inom ramen för den digitala agendan ska
företrädelsevis finansieras av berörda nämnder och förvaltningar och hanteras
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inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess. Därutöver kan kommunstyrelsens årliga utvecklingsanslag för it komma att användas för att finansiera
en eller flera av insatserna. Kommundirektören beslutar vilka insatser som ska
finansieras med detta anslag, grundregeln är att dessa insatser ska vara av
kommunövergripande karaktär.
Kommunala mål
Agendan tar avstamp i kommunfullmäktiges mål samt tar hänsyn till regionala,
nationella och internationella mål och strategier inom digitaliseringsområdet.
Linköpings digitala agenda är kopplad till den regionala digitala agendan,
vilken Region Östergötland ansvarar för och som initierades av regeringen
2012.
Jämställdhet
Digitaliseringen förväntas också stöpa om formerna för demokratin. Den ökar
möjligheten för fler att ta initiativ och vara delaktiga, den kan även bidra till
ökad transparens genom att bland annat tillgängliggöra offentlig information
som öppna data. Hur det påverkar jämställdhetsaspekter är svårt att bedöma,
ökade möjligheter till delaktighet är dock positivt ur jämställdhetssynpunkt.
Samråd
Den digitala agendan för Linköping har utarbetats av företrädare för samtliga
förvaltningar.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av den digitala agendan kommer att genomföras
en gång per år och rapporteras till nämnderna. Vid behov kommer agendan att
revideras i samband med detta.
Förutom den samlade redovisningen är avsikten att genomföra fördjupade
uppföljningar av enskilda insatser som anses vara av särskilt intresse. Dessa
redovisas till berörda nämnder, och i de fall det är lämpligt, även till externa
intressenter samt press och media.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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