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FÖRORD

Arbetet med den regionala digitala agendan för Östergötland började som en utmaning från
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Vi som regionala aktörer antog ministerns utmaning
att ställa oss bakom de nationella målsättningarna. Avsiktsförklaringen skrevs under i juni 2012,
i samband med ett rundabordssamtal där företrädare för länet och ministern själv deltog.
Avsiktsförklaringen innebar dessutom att vi i bred samverkan med aktörer i näringsliv,
akademi och samhälle skulle ta fram en regional digital agenda för Östergötland. En idégrupp
med representanter för Länsstyrelsen Östergötland, regionförbundet Östsam och Landstinget
Östergötland har hållit samman arbetet. Ett antal aktiviteter har anordnats för att få underlag
till detta dokument.
Den 17 september 2013 presenterades en dialogversion av agendan för deltagare från EUkommissionen, näringsdepartementet och ett antal regionala och kommunala aktörer. Och
nu, knappt ett och ett halvt år efter att avsiktsförklaringen signerades, finns en färdig version
av Östergötlands första regionala digitala agenda.
Med detta dokument har vi skapat en grund att stå på, som början på ett långsiktigt och
resultatinriktat arbete. Hur bra vi i länet blir på att utnyttja digitaliseringens möjligheter,
avgörs av alla som på ett eller annat sätt verkar inom området. Vår ambition är att under den
tid som agendan gäller, årligen följa upp och sammanställa de insatser som görs. Där behov
och möjligheter finns, ska vi också gå in med stödjande insatser.
Vår förhoppning är att denna agenda kan användas som ett stöd i det regionala utvecklingsarbetet.
Linköping i december 2013

Elisabeth Nilsson,
landshövding
Länsstyrelsen Östergötland

Jan-Owe Larsson,
styrelseordförande
Östsam

Anita Jernberger,
landstingsråd
Landstinget i Östergötland
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BAKGRUND
I juni 2012 besökte IT- och energiminister Anna-Karin Hatt Östergötland för ett rundabordssamtal om den nationella digitala agendan. I samband med detta undertecknade
Regionförbundet Östsam, Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland en
avsiktsförklaring innehållande följande formuleringar:
•
•

Att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter och
Att Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland, i samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och samhälle,
kommer att ta fram en regional digital agenda för Östergötland.

De tre signatärerna tillsatte därefter en arbetsgrupp och det beslutades att den regionala digitala agendan för Östergötland ska inriktas på:
• sådant som är av specifikt östgötskt intresse utifrån situationen i regionen
• sådant där regionen har särskilt bra förutsättningar för fortsatt utveckling och där vi
kan tillföra andra kunskaper och erfarenheter
• sådant som handlar om att stödja de regionala utvecklingsstrategierna så som de
beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP).
De bakomliggande strategierna för den regionala digitala agendan är:
• Den digitala agendan för Europa
• En digital agenda för Sverige
• Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland.
Europa 2020
EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, lanserades i mars 2010. Den digitala
agendan för Europa är ett av sju flaggskeppsinitiativ inom ramen för denna strategi
Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att:
Uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserat på snabbt och
ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.
En digital agenda för Sverige –
It i människans tjänst
Regeringen presenterade 6 oktober 2011 en digital agenda för Sverige. För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter
som digitaliseringen ger. För att lyckas med det behöver alla hjälpas åt, ha ett gemensamt mål
och en riktning för hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Det finns därför ett behov av en sammanhållen strategi med tydliga mål och åtgärder som
samlar alla goda krafter runt om i landet och utnyttjar befintliga resurser på ett smartare sätt.
Målet för IT-politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
Den digitala agendan för Sverige innehåller fyra strategiska områden:
1. Lätt och säkert att använda
2. Tjänster som skapar nytta
3. Det behövs infrastruktur
4. IT:s roll för samhällsutvecklingen
För att regeringens IT-politik skall kunna förverkligas behöver den nationella digitala agendan omvandlas till regionala digitala agendor. Regeringen pekar ut fyra underområden som
är särskilt viktiga att fokusera på i det regionala arbetet:
a. Digital delaktighet
b. Skola
c. Infrastruktur
d. E-tjänster
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Regionalt utvecklingsprogram
för Östergötland (RUP)
Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland antogs i maj 2012 och blickar fram
mot 2030. Detta program innehåller ett antal strategier och rekommendationer som har
bäring mot det som ingår i denna agenda och agendans fokusområden är valda med hänsyn
till innehållet och målsättningen i det regionala utvecklingsprogrammet
Programmets övergripande mål är:
• Goda livsvillkor för regionens invånare
• Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning
• Hållbart nyttjande av naturens resurser
För att uppnå dessa mål anges åtta strategier:
1. Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland
2. Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang
3. Stärka Östergötland som en flerkärning stadsregion
4. Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar
5. Främja Östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling
6. Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland
7. Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region
8. Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet

SYFTE & MÅL
Den regionala digitala agendan ska bidra till att de mål som beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet och i den digitala agendan för Sverige förverkligas. Agendan anger därför
inga egna mål.
Ledorden för agendan är ökad samsyn och ökat digitalt samarbete i länet. Agendan förväntas skapa en röd tråd mellan:
•
•
•

politiska mål och viljeinriktningar,
de möjligheter som ökad samverkan och användning av informations- och kommunikationsteknik kan innebära, samt
de utmaningar som regionen har att hantera

Agendan innehåller fem fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs möjligheter och
utmaningar samt prioriterade insatser som behöver hanteras. Det finns även hänvisning till
aktuell strategi i det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland.
Den digitala agendan för Östergötland gäller under perioden 2014-2020, men för att
de prioriterade insatserna som anges ska vara aktuella avser dessa en tidsperiod om 2 till 3 år.
Revideringar av insatserna förväntas ske därefter.
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FOKUSOMRÅDEN
Bredbandsinfrastruktur
Digital kompetens och delaktighet
Digitala tjänster för allmänheten
Digitalt stöd inom offentlig verksamhet
IT för företagande och entreprenörskap
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FOKUSOMRÅDEN
Den digitala agendans fem fokusområden är:
•
•
•
•
•

Bredbandsinfrastruktur
Digital kompetens och delaktighet
Digitala tjänster för allmänheten
Digitalt stöd inom offentlig verksamhet
IT för företagande och entreprenörskap

Dessa fokusområden beskrivs närmare i kommande avsnitt.
Inom vart och ett av dessa förväntas mål, strategier och
handlingsplaner utformas och utvärderas av berörda parter.
Den regionala digitala agendan får därmed karaktären av
ett övergripande inriktningsdokument.

Digital kompetens
och delaktighet

Digitalt stöd inom
offentlig verksamhet

Bredbandsinfrastruktur

1

2

Digitala tjänster
för allmänheten

3

4

IT för företagande
och entreprenörskap
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FOKUSOMRÅDE 1

BREDBANDSINFRASTRUKTUR

Tillgång till bredband och Internet ses idag som
lika nödvändig och självklar som tillgången till
vägar och elektricitet och måste därför bedömas
vara en förutsättning för den ekonomiska tillväxten nationellt såväl som regionalt och lokalt. En
omfattande användning av IT och Internet gynnar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar också till utvecklingen av ett
hållbart samhälle. Det övergripande målet i den
svenska bredbandspolitiken är att Sverige ska vara
ett informationssamhälle för alla. Det innebär att
hushåll och företag i hela landet ska få tillgång till
bredband med hög överföringskapacitet.
Nya digitala tjänster utvecklas och användningsområden ökar i snabb takt vilket ställer ökade
krav på bredbandsnätens kapacitet, tillgänglighet
och säkerhet. När mer och mer information och
service, även samhällsviktig sådan, förutsätter
tillgång till en fungerande IT-infrastruktur är det
viktigt att denna är öppen, robust och har så hög
kapacitet att den i sig inte utgör några nyttjandebegränsningar. Den ökade datatrafiken ställer även
allt högre krav på de mobila bredbandsnäten. I den
nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har elektroniska kommunikationer också utpekats som ett
”allmänt intresse”.
Sedan 2013 har Östergötland en regional
bredbandsstrategi som syftar till att samla kommunernas mål och prioriteringar till en regional
nivå. Detta för att kunna nå uppsatta mål och
ha möjlighet att möta framtida krav och behov
gällande IT-infrastrukturen samt prioritera
åtgärder. Strategin sträcker sig till år 2020. Till
strategin är en handlingsplan kopplad i vilken

aktiviteter och ansvariga anges. För att få en
regional förankring av arbetet har det bildats ett
regionalt samverkansforum med representanter
för kommuner och andra relevanta aktörer.
Den regionala strategin har identifierat ett
antal kritiska framgångsfaktorer för att målet
om att 90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s
år 2020 ska kunna nås. De centrala faktorerna,
förutom rena stödmedel, är de som påverkar
utbyggnaden på landsbygden och i tätorterna.
Det handlar om förutsättningarna för att s.k.
byalagsprojekt ska kunna genomföras samt
markandsaktörernas förutsättningar att verka
kostnadseffektivt i större tätorter.
När det gäller utbyggnad av bredband på
landsbygden är byalagens engagemang, såväl

ekonomiskt som ideellt, av största vikt. Deras
insatser kommer stå för en betydande del av
de medel som behövs för att förverkliga målen
i strategin. Ett fortsatt engagemang, gällande
hantering av byalag och stöd till dessa är därför
viktigt. Utbyggnad av bredbandsnät i tätorter
anses i denna strategi som nödvändigt för att nå
de regionala målen. Det är främst marknaden
som ska stå för denna utbyggnad men insatser
från offentliga aktörer som underlättar investeringar kan vara nödvändiga. Mot bakgrund av
detta är det också viktigt att utbyggnadsbehov
identifieras och att dessa planmässigt planeras
för i olika strategiprogram.
Övriga mål och handlingsplanen i sin helhet
finns i Östergötlands bredbandsstrategi från 2013.

PRIORITERADE INSATSER UNDER PERIODEN 2014-2016
• Öka samordning gällande IT-infrastruktur mellan kommunala och regionala
strategidokument såsom RUP, ÖP och IT-infrastrukturprogram.
• Stödja byalag som avser att bygga bredbandsnät och vidareutveckla befintliga
modeller för byalagsprojekt.
• Öka samordningen av grävarbeten och samförläggning av bredbandskanalisation i tätort och glesbygd.
• Utveckla det regionala samarbetet med fokus på gemensamma behovsanalyser,
prioriteringar och roller för utbyggnad av IT-infrastruktur.
Insatserna stödjer strategi 4 i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar”
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FOKUSOMRÅDE 2

DIGITAL KOMPETENS
OCH DELAKTIGHET

Vardagsliv
Att använda Internet och informations- och
kommunikationsteknik är för många en
naturlig del av vardagen. Tekniken används
för att snabbt och enkelt kommunicera med
vänner och bekanta, söka reda på information
som för tillfället behövs (öppettider, tidtabeller,
vägbeskrivningar osv.) och använda olika typer
av digitala tjänster.
Det finns dock stora samhällsgrupper som
av olika anledningar inte kan ta tillvara på dessa
möjligheter. En undersökning som Stiftelsen för
Internetinfrastruktur (.SE) genomförde 2012 visar att det fanns 1,2 miljoner personer över 16 år
som aldrig eller sällan använder Internet. Ständigt
pågående processer innebär att det alltid kommer
att finnas behov av samhällsinsatser. Utbildningsbakgrund, sysselsättning, ålder och bostadsort är
faktorer som påverkar tillgången till- och användningen av Internet. Digital delaktighet är även
en samhällsekonomisk fråga. Majoriteten av de
som idag inte använder Internet är lågutbildade.
Hälften har inte tagit studentexamen och största
delen har folk- eller grundskoleutbildning.
Majoriteten av de som inte använder Internet
har - eller har tidigare haft - arbetaryrken, men
det finns också ett mindre antal högutbildade och
företagare. Det finns också många med invandrarbakgrund som av olika anledningar inte drar
nytta av Internets möjligheter.
För att öka allas tillgänglighet till digitala
tjänster och delaktighet utvecklas offentliga
lärmiljöer som erbjuder stödfunktioner av olika
slag. I länet finns 89 tätorter med minst 200

invånare. Ungefär hälften av dessa tätorter har
ett bibliotek. Folkbildningen och biblioteken i
Östergötland arbetar i dag framgångsrikt med
att erbjuda grundläggande stöd om hur man
använder datorer och Internet. Detta sker dock
i form av tidsbegränsade projekt. Behovet av
insatser för att öka den digitala kompetensen
och delaktigheten hos grupper som riskerar att
hamna vid sidan av det digitala samhället kommer att finnas kvar under överskådlig tid. Digital kompetens måste vara alla aktörers ansvar.
För att tillgodose dessa behov behöver de
strukturer som redan etablerats mellan kommuner, länsbibliotek och folkbildning bli en
permanent verksamhet. Det finns dessutom skäl
att undersöka bibliotekens förutsättningar för

att fungera som s.k. e-serviceverkstäder. Nyanländas behov bör särskilt beaktas exempelvis
genom att information och tjänster presenteras
på lätt svenska.
Arbetsliv Digital kompetens och delaktighet är också en viktig komponent i arbetslivet. Många arbetsuppgifter ställer krav på att
medarbetarna kan hantera datorer, program och
annan IT-utrustning i det dagliga arbetet. Hos
landstinget och kommunerna har användningen
av IT inom vård- och omsorgsverksamheterna
ökat markant och blivit ett naturligt inslag i
vårdpersonalens dagliga arbete. Samma trend
finns inom skolan där det ställs krav på att
kunna använda digitala läromedel i allt större
omfattning i undervisningen. I båda dessa fall är
det stora personalgrupper som omfattas som löpande kommer att behöva vidareutbildas i takt
med att nya vårdsystem och digitala läromedel
införs. För att över tid lyckas tillgodose dessa
utbildningsbehov behöver landstinget och kommunerna verka för att en lärande organisation
skapas där medarbetarna lär varandra.
Utbildning
Internationella studier visar att svenska ungdomar har relativt god tillgång till informationsoch kommunikationsteknik samt Internet,
men i jämförelse med ungdomar i andra länder
ligger svenska ungdomar efter när det gäller att
använda tekniken i samband med lärande. Av
dessa skäl finns det anledning att utveckla undervisningen inom grundskola och gymnasium,
till att innehålla fler inslag av digitala läromedel
på lektioner och i de uppgifter som eleverna
tilldelas. Det är i huvudsak två utmaningar
som behöver hanteras; säkerställa tillgång till
nödvändig IT-utrustning och digitala läromedel, och öka användningen av digitala läromedel
i undervisningen. Därutöver är det viktigt att
väcka barnens och ungdomarnas intresse för att
med hjälp av digital teknik lära sig att skapa och
utveckla på egen hand. I detta avseende menas
att lära sig hur den underliggande tekniken
egentligen fungerar, att programmera olika typer av tillämpningar och program, samt att med
hjälp av olika typer av digitala verktyg skapa
digitala tjänster eller konst med mera.

PRIORITERADE INSATSER UNDER PERIODEN 2014-2016
• Öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare.
Nyanländas behov ska särskilt beaktas.
• Öka användningen av digitala läromedel på lektioner och i de uppgifter
som elever tilldelas.
• Utveckla arbetssätt inom offentlig sektor för att skapa lärande organisationer och en kultur som bidrar till kontinuerlig utveckling av medarbetarnas
digitala kompetens.
Insatserna stödjer strategi 5 i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Främja Östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling”
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FOKUSOMRÅDE 3

DIGITALA TJÄNSTER
FÖR ALLMÄNHETEN

Regionens kommuner har mycket skilda
förutsättningar att utveckla och implementera
digitala tjänster (e-tjänster, webb, sociala medier
m.m.) för att förbättra servicen till medborgarna, främst som en följd av skillnader i storlek
och resurser (den största kommunen är 40
gånger så stor som den minsta).
Genom att gå samman och utveckla digitala
tjänster gemensamt skapas förutsättningar för
att bättre ta tillvara den samlade kompetensen
och de samlade resurserna hos kommunerna.
Dessutom kan digitala tjänster utvecklas och
införas i en betydligt snabbare takt och till en
lägre kostnad jämfört med om utvecklingen
bedrivs i egen regi hos varje huvudman. Erfarenheter från andra län har påvisat detta och i
en sådan samverkan är det också naturligt att
landstinget medverkar i tillämpliga delar.
Det finns även behov att genomföra informations- och utbildningsinsatser till allmänheten om digitala tjänster som redan finns,
biblioteken har i detta sammanhang en viktig
roll att fylla.
Öppna data är ett utvecklingsområde som
har stark koppling till digitala tjänster. Det
demokratiska inflytandet möjliggörs och stärks
ytterligare genom att medborgare bättre kan
öka kunskapen om den offentliga verksamheten. Med öppna data avses offentlig information

som kommuner, landsting och statliga myndigheter tillhandahåller i s.k. maskinläsbart format
(data) på Internet. Driv-krafter för öppna data
är ökad öppenhet och att skapa en informationsmarknad baserad på offentlig information.
Med denna som grund är förhoppningen att
marknaden på egen hand ska digitala tjänster
som innebär att den offentliga servicen förbättras. För att skapa ett intresse från marknaden
krävs såväl nationell som regional samverkan.
Det räcker inte med att enskilda kommuner el-
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ler landsting tillhandahåller öppna data.
För att realisera de nationella målen för
eHälsa (vård och omsorg) behövs en stark lokal
och regional samverkan. Utmaningen är att
anpassa lokala och regionala digitala lösningar
så att de fungerar tillsammans med de nationella
lösningarna som successivt införs, exempelvis
Mina Vårdkontakter och det Personliga Hälsokontot. Idag bedrivs ett regionalt samarbete
inom eHälsa med representanter från kommunerna och Landstinget. En handlingsplan för det
regionala arbetet finns framtagen och denna revideras årligen. I nästa fas kommer det att finnas
behov av samordning kring införandet av mer
individinriktade digitala tjänster. De nationella
tjänsterna kan sannolikt också behöva kompletteras med lokala eller regionala tjänster, i detta
sammanhang är ambitionen också att stimulera
marknaden att utveckla fler eHälsotjänster.
Teknikutvecklingen ger också möjligheterna att
erbjuda distribuerad vård genom nya digitala
vårdtjänster i hemmen. Genom det regionala
tillväxtinitiativet Hälsans Nya Verktyg stöttas
denna utveckling.
Kulturellt innehåll – konstnärliga och
kreativa yttringar i alla dess former – spelar
också en stor social och ekonomisk roll i
samhället. Efterfrågan på digitala versioner
finns bland medborgarna, näringslivet och
inom forskarsamhället. Den digitala tekniken
och utvecklingen inom medieområdet har i
grunden förändrat förutsättningarna att både
skapa, sprida och ta del av konst och kultur.
Exempelvis finns många scenkonstaktörer
som vill digitalisera sina produktioner genom
att tillgängliggöra föreställningar i realtid
eller i efterhand via webben. Genom de nya
sätten att producera, distribuera och tillgodogöra musik, film och andra konstyttringar
kan en större och vidare publik nås och
konstnärliga uttryck utvecklas. Bland annat
ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av kulturutbudet.
Digitalisering och elektronisk tillgång till det
svenska kulturarvet kan främja kreativitet,
innovation och företagsamhet samt stödja
verksamhet inom andra sektorer, som exempelvis kulturturism.

PRIORITERADE INSATSER UNDER PERIODEN 2014-2016
• Vidareutveckla samverkansarbetet inom eHälsoområdet med fokus på invånare, patienter, anhöriga och brukare.
• Etablera en regional samverkan för utveckling av digitala tjänster.
• Etablera en regional samverkan för tillhandahållande av Öppna Data.
• Öka användningen av digitala tjänster (generellt).
• Öka tillgången till kulturarvet och konstformer genom digitala tjänster.
Insatserna stödjer strategi 5 och 8 i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Främja Östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling” &
”Tillvarata och utveckla Östergötland attraktivitet”
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FOKUSOMRÅDE 4

DIGITALT STÖD INOM
OFFENTLIG VERKSAMHET

Med digitalt stöd inom offentlig verksamhet avses att med hjälp av IT utveckla och effektivisera
landstingets och kommunernas verksamheter
(e-förvaltning).
Precis som i fallet med digitala tjänster kan
en regional samverkan bidra till ökad handlingskraft och bättre resultat. Detta påstående bekräftas bland annat genom den samverkan som
redan bedrivs i länet inom vård och omsorg.
Genom att planera och genomföra gemensamma IT-utvecklingsprojekt har förutsättningarna
förbättras markant för såväl kommunerna som
för landstinget. Utvecklingen sker snabbare och
till en lägre kostnad. Dessutom är leverantörerna mer lyhörda och villiga att utveckla sina
IT-system och tjänster i en riktning som ligger
i linje med de önskemål som finns i länet. Ett
sådant exempel är hemsjukvårdsreformen som
ställer krav på väl fungerande informationsutbyte mellan kommunerna och landstinget. Ett
annat exempel är Götabiblioteken vilket är ett
gemensamt bibliotekssystem som används av
länsbiblioteket och länets tretton kommuner
samt Tranås. Införandet av systemet har inneburit flera stora fördelar. Den totala kostnaden
har minskat markant samtidigt som utbudet av
böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer,
spel, musikfiler, tidningsartiklar har ökat för
kommuninvånarna.
Det finns fler områden där en liknande
regional samverkan kan vara lämplig att etablera. Ett område är kommunernas utbildningsverksamhet. Utmaningarna påminner om de
utmaningar som kommunerna och landstinget
behöver hantera inom vård och omsorg. Det

är stora personalgrupper, elever och anhöriga
som berörs. Dessutom finns det endast ett fåtal
leverantörer som erbjuder IT-system och tjänster för utbildningsverksamhet. Samtidigt finns
ett stort behov av att finna användbara digitala
läromedel som kan användas i undervisningen.
Redan idag bedrivs en viss samverkan i länet,
exempelvis finns en gemensam lösning för
gymnasieintag, men det finns fler områden där
en regional samverkan skulle kunna etableras –
inte minst för att kunna hantera de utmaningar
som beskrivits inom insatsområdet digital
kompetens och delaktighet.
Ett annat område är samverkan kring
geografiska informationssystem (GIS) samt
simulering och visualisering av olika typer av
samhällsbyggnadsprojekt. Genom detta skapas

goda förutsättningar för att underlätta den
fysiska planeringen på såväl lokal som regional
nivå. Bland annat finns det behov av att ta fram
en regional strukturbild som kan kopplas till de
kommunala översiktsplanerna. Därutöver kan
gemensamma kartunderlag skapas och användas
vid exempelvis simulering av ruttplanering för
lokal- och regionaltrafik eller lokalisering av
olika typer av samhällsfunktioner baserat på bebyggelsestruktur och resmöjligheter. Samverkan
omfattar även att skapa visualiseringar, genomföra digitala samråd och sprida information till
allmänheten om stora samhällsprojekt som till
exempel byggandet av Ostlänken.
Det finns även en potential för offentliga
aktörer att bidra till en bättre miljö, en ökad
service och effektiviserad verksamhet genom att
använda elektroniska möten (e-möten) i betydligt större omfattning av vad som sker idag. Ett
flertal privata och offentliga organisationer har
kunnat påvisa sådana positiva effekter genom att
ersätta det fysiska mötet med ett telefon- eller
videomöte. I och med att de tekniska lösningarna blivit fler och bättre har även funktionen och
förtroendet för tekniken ökat. Användningsområdena är många (vårdplanering, studier,
projektmöten osv.) men det krävs utbildning
och riktade informationsinsatser för att få till en
beteendeförändring.
Digital arkivering (e-arkiv) och långtidsbevarande av elektroniska handlingar är en prioriterad
fråga på såväl nationell som lokal nivå. Frågan är
komplex och det finns flera stora utmaningar som
måste hanteras. Riksarkivet genomför för närvarande ett projekt som syftar till att ta fram en
nationell standard för s.k. förvaltningsspecifika
definitioner som ska gälla för hela det offentliga
Sverige. Målet är att dessa ska underlätta att
arkivera, söka och återanvända handlingar oavsett
var de finns lagrade. Därutöver behöver tekniska
lösningar och väl fungerande rutiner arbetas fram
för att säkerställa att IT-system och digitala handlingar successivt kan ställas av och arkiveras på ett
tillförlitligt sätt utan att äventyra informationssäkerheten. Ur ett regionalt perspektiv finns det
anledning att bevaka utvecklingen inom området
och i de fall det finns skäl till gemensamma insatser, stötta dessa.

PRIORITERADE INSATSER UNDER PERIODEN 2014-2016
•
•
•
•

Vidareutveckla det regionala IT-samarbetet inom utbildningsområdet.
Öka det regionala samarbetet inom GIS, fysisk planering och visualisering.
Öka användningen av gemensamma regionala IT-system och digitala tjänster.
Öka användningen av elektroniska möten.

Insatserna stödjer strategi 3 och 7 i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion” &
”Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region”
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FOKUSOMRÅDE 6

IT FÖR FÖRETAGANDE
OCH ENTREPRENÖRSKAP

En statlig utredning har påvisat att merparten av
företagen i Sverige har relativt god kunskap om
att använda IT för administrativa ändamål. Däremot upplever många företagare – och i synnerhet småföretagare – att de har dålig kännedom om hur Internet kan användas för att skapa
förutsättningar för fler affärer, ökad expansion
och bättre lönsamhet. I och med att handeln på
Internet (e-handel) ständigt ökar utsätts många
företag för en helt ny global konkurrens. För
vissa av dem är det helt avgörande att börja sälja
sina produkter och tjänster på Internet för att
överleva. Samtidigt har företagen inte tillräcklig
kunskap eller verktyg för att själva lösa detta.
De upplever också att det är svårt att veta vilka
lösningar som finns på marknaden, vilka av
dessa som är bäst för just deras företag och vem
de ska vända sig till för att få hjälp.
I detta sammanhang har kommunerna,
Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen
en viktig roll, genom att tillsammans med
näringslivets organisationer aktivt verka för att
utveckla kunskapen och stödja företagen att
implementera digitala tjänster. Det finns flera
exempel på insatser som kan vara till nytta
för småföretagare. En sådan är att erbjuda
företagare utbildning i sociala medier, digital

marknadsföring och e-handel. En annan är att
hjälpa till med omvärldsbevakning och skapa
forum och arenor för erfarenhetsutbyte och
sprida kunskap om nya tekniska lösningar och
beteenden hos kunderna eller slutkonsumenterna. Särskilt beaktande ska även tas till företagare med invandrarbakgrund som behöver
hjälp med att tolka myndighets- och fackspråk.
Att öka tillgången till bra bredbandsinfrastruk-

tur är också av vikt.
Därutöver kan bättre förutsättningar för
innovationsarbete och entreprenörskap skapas
genom att stödja nätverk, forum och arenor
för forskning, innovation och entreprenörskap
inom IT- och kommunikationsområdet, samt
genom att involvera universitetet och näringslivet i de forsknings- och utvecklingsinsatser som
planeras och genomförs i regionen.

PRIORITERADE INSATSER UNDER PERIODEN 2014-2016
• Etablera ett regionalt samarbete för företagande och IT.
• Utbilda entreprenörer och företagare i e-handel, sociala medier och
digital marknadsföring.
• Stödja nätverk för forskning och innovation inom IT- och kommunikationsområdet.
Insatserna stödjer strategi 6 i det regionala utvecklingsprogrammet:
”Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland”
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GENOMFÖRANDE
OCH UPPFÖLJNING
En regional arbetsgrupp som ansvarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av agendan ska bildas. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift är att, tillsammans med de
parter som omfattas, verka för att de prioriterade insatserna i agendan genomförs. Ansvariga
för genomförandet av de prioriterade insatserna kan se olika ut beroende på vilket område det
rör sig om. Kommunerna kommer att ha en viktig roll för genomförandet. Även samverkan
mellan regionala, lokala samt privata aktörer kommer att krävas.
Signatärerna har särskilt samordningsansvar enligt följande:
Fokusområde 				Ansvarig
Bredbandsinfrastruktur 			Länsstyrelsen
Digital kompetens och delaktighet 		
Regionförbundet
Digitala tjänster för allmänheten 		
Landstinget och Regionförbundet
Digitalt stöd inom offentlig verksamhet 		
Landstinget och Regionförbundet
IT för företagande och entreprenörskap 		
Regionförbundet och Länsstyrelsen
Uppföljning av agendan kommer att genomföras en gång per år och sammanfattas i en lägesbeskrivning. Uppföljning av extern part kan även ske.

FINANSIERING
Grundprincipen är att de insatser som genomförs inom ramen för den digitala agendan ska
finansieras av de parter som har intresse av att insatsen genomförs. Sannolikt kommer olika
finansieringsmodeller tillämpas beroende på syfte och mål och vilka parter som medverkar.
Ytterligare medel kan behövas i form av specialdestinerade statliga pengar, statliga regionala
utvecklingsmedel (1:1), strukturfondsmedel, landsbygdsprogrammet etc. I detta sammanhang
har den regionala arbetsgruppen i uppdrag att tillföra kunskap om relevanta stödprogram och
vara stödjande vid ansökning av stödmedel.
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Bredbandsstrategi för Sverige, N2009/8317/ITP
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International Telecommunication Union. (2012)
Percentage of Individuals using the Internet 2000-2011.
http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/material/excel/Individuals%20using%20the%20
Internet2000-2011.xls
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http://www.ostsam.se/article.asp?id=173
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