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”Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta IT-
kostnaderna, medan nyttan hamnar i skuggan eller 
inte diskuteras alls…”inte diskuteras alls…”



”Det finns en alldeles för stor tilltro till att det är IT-
avdelningarna som ska se till så att verksamheten får 
ut bästa möjliga nytta av IT-investeringarna, medan IT-ut bästa möjliga nytta av IT-investeringarna, medan IT-
avdelningen i själva verket saknar nödvändiga 
förutsättningar för att lyckas…”



”…istället måste verksamheten själv ha egna resurser 
för att planera, samordna och genomföra IT-relaterade 
insatser för att få ut största möjliga nytta av sina IT-insatser för att få ut största möjliga nytta av sina IT-
investeringar. 

IT-avdelningen är ett stöd i denna process... ”



IT-strategisk 
funktion

IT-

Kommunstyrelsen
(systemägare)

Övriga nämnder
(systemägare)

IT-avdelning/ 
Leverantörer

Avtal 
om IT-
tjänst

Kommungemensamma 

IT-tjänster

Verksamhetsspecifika 

Avtal 
om IT-
tjänst

IT-
utvecklings-

grupper
Förvaltningar

(systemägarombud)

Verksamheter

Verksamhetsspecifika 

IT-tjänster

Beställning av IT-tjänst



Förvaltningsobjekt: 
”Leverera Vård och Omsorg”



Förvaltningsorganisation: 
”Leverera Vård och Omsorg”
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Agendans syfte

Agendan utgår från den politiska strategiska planen 
med övergripande mål, samt den nationella agendan, 
och preciserar vilka insatser som anses viktigast att och preciserar vilka insatser som anses viktigast att 
genomföra under perioden 2012-2015.



Öka den digitala delaktigheten och 
kompetensen

• Genomföra insatser för att öka den digitala 
delaktigheten och kompetensen hos 
kommuninvånarna.

• Främja en organisation och kultur som bidrar till • Främja en organisation och kultur som bidrar till 
kontinuerlig utveckling av personalens digitala 
kompetens.

• Säkerställa tillgången till nödvändig IT-infrastruktur och 
IT-utrustning.



Minska det ekologiska fotavtrycket

• Använda IT- och kommunikationsteknik för att uppnå 
energieffektiva och hållbara lösningar i Linköpings 
stad och kommun.

• Med hjälp av IT- och kommunikationsteknik bedriva en • Med hjälp av IT- och kommunikationsteknik bedriva en 
energieffektiv verksamhet inom kommunen och de 
kommunala bolagen.



Främja forskning, innovation och 
entreprenörskap

• Stödja nätverk, forum och arenor för forskning, 
innovation och entreprenörskap inom IT- och 
kommunikationsområdet.

• Involvera universitetet och näringslivet i de forsknings-• Involvera universitetet och näringslivet i de forsknings-
och utvecklingsinsatser som planeras och genomförs 
inom kommunen.

• Agera testbädd när forskare, studenter eller företagare 
behöver hjälp med att prova olika typer av lösningar 
och produkter i en verklig miljö.



Fortsätta integrera IT i det pedagogiska 
lärandet

• Fortsätta satsningen på att integrera digitala 
lärresurser som en naturlig del i undervisningen. 

• Utveckla den digitala kommunikationen mellan skola, 
elever och vårdnadshavare.elever och vårdnadshavare.

• Säkerställa att IT- och kommunikationsteknik finns 
tillgänglig på pedagogikens villkor.



Höjd kvalitet inom vård och omsorg

• Förbättra uppföljningen med hjälp av nya IT-system.

• Förenkla informationsutbytet med andra huvudmän för 
att underlätta planering och genomförande av 
kommunens vårdinsatser.kommunens vårdinsatser.

• Säkerställa att personalen får det stöd och har den IT-
kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag.

• Fortsätta utvecklingen med att synliggöra vård- och 
omsorgens kvalité och underlätta det egna valet.



Bidra till en öppnare och mer tillgänglig 
kommun 

• Öka kommunens tillgänglighet och service genom att 
vidareutveckla de digitala kommunikationskanalerna 
och tillgängliggöra kommunala register.

• Skapa nya arenor och kommunikationssätt för att få • Skapa nya arenor och kommunikationssätt för att få 
fler engagerade i kommunens utveckling.



Tack för 
uppmärksamheten!

Fredrik Eriksson, IT-strateg

fredrik.c.eriksson@linkoping.se

#ciolinkoping

013-26 33 53

http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Bredband-och-IT/Digital-Agenda-for-
Linkoping/


