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Sammanfattning
Stadens nu gällande e-strategi antogs 2001. I budget för 2007 gavs uppdraget att
uppdatera denna och att en ny strategi skulle tillämpas i verksamheterna under
2008.
Syftet med e-strategin är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer att agera i samma riktning samtidigt som den kommunala
organisationen anpassas för att möta medborgarnas behov och önskemål om tillgänglighet.
Strategin beskriver också hur staden i samverkan med andra aktörer – privata såväl som offentliga – ytterligare kan förbättra servicen och göra den både effektivare och mer tillgänglig.
Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att staden får en ny och uppdaterad
e-strategi, där ett samlat ansvar tas för såväl mål- som utvecklingsfrågor. En hårdare styrd e-utveckling kan kanske upplevas som begränsande men är enligt förvaltningens bedömning snarast en förutsättning för framgång.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för gemensam service.
Förslaget till e-strategi
Den e-strategi som nu gäller antogs av kommunfullmäktige 2001 och det har sedan några år varit aktuellt att uppdatera den. Det förslag som nu sänts ut på remiss
till alla nämnder och styrelser, liksom till Stockholms stadshus AB, ska tillämpas
inom alla organisationer i staden; förvaltningar såväl som bolag. Strategin tar sitt
avstamp i Vision 2030; Ett Stockholm i världsklass. Utgångspunkten i visionen
liksom i förslaget till e-strategi är stockholmaren. Det första och viktigaste insatsområdet i strategin är
1. Fokus på invånarnas och näringslivets behov
Innehållet i stadens information liksom utformningen av den ska utgå från stockholmarens behov. Möjligheten till dialog framhålls som viktig. www.stockholm.se
ska vara den naturliga mötesplatsen när medborgaren söker kontakt med staden.
Ett antal utvecklingsområden definieras.
2. Organisationsövergripande service och samverkan
Det andra insatsområdet betonar att regionens invånare inte i första hand bryr sig
om stadsdels- eller kommungränser när de söker stöd eller vill ha svar på en fråga.
I samarbete mellan alla aktörer inom offentlig sektor kan servicen förbättras. Säkerhetslösningar måste utvecklas för gränsöverskridande informationsflöden.
3. Utveckling av den moderna e-förvaltningen
4. Tekniska förutsättningar och IT-standardisering
5. Gemensamma verksamhetsstöd och kompetensutveckling
är de tre ytterligare insatsområdena. Med e-förvaltning menas en organisation som
utvecklar sin verksamhet med stöd av ny informations- och kommunikationsteknik. Tekniska förutsättningar, standardisering och kompetensutveckling är sätt att
stödja den utvecklingen.
E-strategin ska kompletteras med årliga handlingsplaner per tjänsteområde. Stadsledningskontoret ska ansvara för att ta fram dessa.
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Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Förslaget till e-strategi är tydligt och konkret. Om alla organisationer tillämpar
strategin, och om staden lyckas samla ansvaret för IT-drift och tekniska kommunikationslösningar, finns mycket goda förutsättningar för utveckling. Det bygger
dock på att alla organisationer inom staden inordnar sig i en gemensam teknisk
lösning. Det är tydligt att lokala avvikelser, standards eller egna applikationer i
liten utsträckning blir möjliga. Förvaltningen menar att det från stockholmarens
perspektiv är viktigt att staden ger i huvudsak samma service på i huvudsak samma sätt till alla.
En hårdare styrd e-utveckling kan kanske upplevas som begränsande men är enligt
förvaltningens bedömning snarast en förutsättning för framgång.
Telefoni kommer fortsatt att vara en viktig kommunikationsväg. I e-strategin liksom i andra sammanhang betonas möjligheten till utveckling av service via s.k.
Kontakt Center. Ambitionen med dessa ”informationscentraler” är god. Rätt utformade kan de säkert också innebära effektiviseringar. Förvaltningen vill dock
varna för en alltför stor tilltro till ”halvautomatisk” telefoniservice. Många av
stadsdelsförvaltningarnas brukare är äldre eller utsatta medborgare, som också i
fortsättningen kommer att behöva en direkt telefonkontakt – inte med en digital
web- eller telefonassistent, utan med en levande medarbetare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Bilagor
Förslag till e-strategi för Stockholms stad
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