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IKT-strategi för vård- och omsorgsnämnden 2017-2021
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner förslaget till IKT-strategi 2017 – 2021 inklusive
handlingsplan.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Dokumentet gäller IKT-strategi (information, kommunikation och teknik), för Omsorgs- och
välfärdssektorn i Värmdö kommun. I bilaga 1 redovisas ”IKT-plan för Vård och
omsorgsnämnden 2017-2021”. Det är en handlingsplan för införande av uppföljning- och
digitala verktyg samt IT-projekt kopplade till IKT-strategin.
IKT-strategin gäller från och med 2017 till och med 2021.

Bakgrund
Syftet med en IKT-strategi är att säkerställa att rätt saker görs utifrån kommunens specifika
utmaningar och skapa en tydlig och gemensam styrning av arbetet inom det digitala området.
IKT-strategi och plan innehåller de delar som identifierats i den digitala agendan för Värmdö
kommun. Den innehåller också andra identifierade behov som är prioriterade och planerade
att bedrivas både inom myndighets- och utförarsidan. I takt med digitaliseringen öppnas nya
möjligheter upp för både kommunen och brukarna. Valfriheten och flexibiliteten ökar. Mer
standardiserade arbetssätt leder till förbättrad likabedömning och en mer rättssäker
tillämpning gentemot brukaren. För brukaren blir effekten större tillfredställelse och
välmående.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser IKT-strategi inklusive handlingsplan för Vård- och omsorgsnämnden i Värmdö
kommun 2017 – 2021.

Bedömning
Bedömningar och analyser finns i IKT-strategin med bilagd handlingsplan.
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Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker med centrala medel från kommunstyrelsen och ska hanteras inom de
befintliga budgetramarna.
Konsekvenser för miljön
Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna
Beslutet medför bättre och snabbare servicenivå för brukarna. Handläggningsprocess
kvalitetssäkras och större rättssäkerhet uppnås.
Konsekvenser för barn
Beslutet medför bättre och snabbare servicenivå för brukarna. Handläggningsprocess
kvalitetssäkras och större rättssäkerhet uppnås.
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IKT-strategi för Vård- och omsorgsnämnden i
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Plan för IKT-strategi Vård- och omsorgsnämnden
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