IT-policy för Alvesta kommun
Denna övergripande policy omfattar samtliga nämnder, styrelser och bolag.
1. Alvesta kommun och dess bolag, ska följa utvecklingen inom informationsteknologin
och vara i takt med tiden när det gäller att använda informationsteknologins (IT)
fördelar
2. Likartad IT-miljö och god säkerhet ska eftersträvas för hela kommunkoncernen.
Likartad IT-miljö innebär infrastruktur, och bakomliggande gemensamma system. Vid
val av standards är det verksamhetens behov som styr. Standards ökar möjligheten att
garantera säkerhet på alla nivåer.
Kommunen anpassar säkerhetsnivån utifrån verksamhet och gällande lagstiftning
3. IT ska medverka till ett effektivt resursanvändande för att bl.a. bidra till en fortsatt god
ekonomi.
IT-investeringar ska bidra till en mer effektiv och rationell hantering av olika
arbetsuppgifter, besparingar och kortare handläggningstider som följd.
Exempel som kan medföra besparingar är kommunnät, distansarbete,
beslutsledningssystem, intranät och kontorsstöd. Besparingseffekter kan innebära
lägre kostnader, men kan också vara att med bibehållna resurser klara volymökningar
eller åstadkomma högre kvalitet och servicegrad.
Målsättningen är att samutnyttja system i största möjliga utsträckning inom
kommun/bolag och med externa aktörer som ex vis andra kommuner bolag. Det kan
ge fördelar genom lägre kostnader, minskad sårbarhet och fördjupad kompetens.
Miljöperspektivet innebär bidrag till en långsiktig hållbar utveckling och möjligheter
med t.ex. digitala mötesplatser och distansarbete.
4. IT ska vara ett medel för att uppnå kommunens övergripande verksamhetsmål
”Alvesta kommun ska vara attraktiv” samt det övergripande personalpolitiska målet
”Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
IT ger goda förutsättningar för fördjupad demokrati och ökad tillgänglighet till
information, tjänster/e-tjänster och produkter för samtlig personal, invånare och
kunder.
Genom att erbjuda företag och invånare en väl utbyggd IT-infrastruktur skapas
goda förutsättningar för näringslivets och samhällets utveckling i kommunen,
och varumärket ”Alvesta kommun” stärks.
5. Genom användning av IT ska grupper med särskilda behov stödjas.
Kommunen ska verka för att minska klyftorna i samhället p.g.a. att vissa grupper inte
har kunskap eller tillgång till den nya tekniken. Utgångspunkten är att den enskilde
medborgaren med hjälp av kommunens IT-stöd lättare ska kunna tillgodogöra sig
samhällsinformation, samhällsservice och utbildning.

