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Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
IT området inklusive utbyggnad av bredband

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?
Syftet med gruppens arbete är stödja den regionala utvecklingen och effektivisera den kommunala
förvaltningen. Genom att stödja utbyggnaden av IT infrastruktur i regionen och erbjuda bra IT-infrastruktur
och verktyg för kommunens anställa bidrar gruppen till Umeåregionens 3 övergripande målsättningar.
IT arbetsgruppen har tagit hänsyn till Regionrådets uppdrag om prioriterade områden, följande
prioriterade områden stöds:
 God hälsa på lika villkor- stöds genom införande av teknisk plattform för e-hälsa
 Tillgänglighet och jämställt transportsystem – Stöds bl.a. genom att studenter och anställda
vid Umeå universitet erbjuds tillgång till universitetets nät på kommunernas bibliotek, ger ökad
tillgänglighet och mindre behov av fysiska resor. Användning av modern teknik kan minska
resandet.
 Effektiv och förnybar energianvändning, - stöds genom tillhandahålla distansöverbryggande
teknik som tillhandahåller energibesparing och ger tillgång till nya arbetssätt i vård,
fastighetsförvaltning,

Mål 2013
Vart vill ni ha nått under året?
Utveckla regionen
 Tillhandahålla flera tjänster i bredbandsnäten för kommuninvånare och företag, t.ex e-samhället.
 Bevaka och minimera effekten av Telias nedläggningen av telestationer.
 Kommunerna i Umeåregionen ger studenter och anställda vi Umeå universitet tillgänglighet till
universitetets nät på respektive kommunbibliotek och eventuellt på ytterligare platser.
 Kommunerna i Umeåregionen utreder möjligheterna att hitta en lösning där marknaden erbjuder
”hotspots” i centrala delarna av respektive kommunhuvudort.
 Bevaka mobiltäckning och verka för att mobiltäckning telefon och framförallt bredband är bra
inom hela Umeåregionen.
 Ytterligare kommunal information görs tillgänglig i webbgränssnitt, appar för mobiltelefon eller
som öppen data.
 Tillämpa SKLs så kallade ”blomlådan” för kvalitetsstyrning, se länken eBlomlådan - Start

Effektivisering av den kommunala förvaltningen
 Utredning, kan antalet telefoner minskas till en telefon per användare
 Förstudie av teknisk plattform för e-förvaltning
 Införande av teknisk plattform för e-hälsa ( inkl HSA-katalogen)
 Införande av gemensamma rutiner för säkerhetsarbetet i Umeåregionens kommuner.
 Kartlägga IT system och föreslå utredningsområden som kan effektivisera kommunal
verksamhet.,
 Användning av ny modern teknik med kombinationer av dokument, bild, ljud, video för att
effektivisera och öka kvalitet

Aktivitetsplan 2013
Vem gör vad när och hur?

Aktivitet

Genomfört

Ansvarig

Tillhandahålla fler tjänster i bredbandsnäten

2013-12-31

IT ansvarig i
respektive kommun

2013-12-31

IT ansvarig i
respektive kommun

2013-12-31

IT ansvarig i
respektive kommun

Bevaka mobiltäckning och verka för att mobiltäckning
och framförallt bredband är bra inom hela kommunen

2013-12-31

IT-ansvarig i resp
kommun.

Kommunal information görs tillgänglig i webbgränssnitt
och/eller ”appar” för mobiltelefon eller som ”öppen
data”.

2013-12-31

IT-ansvarig i
respektive kommun

Initiera och stimulera att SKLs så kallade ”blomlåda”
för kvalitetsstyrning. Umeå arbetar med modell,
ytterligare minst en kommun kommer att prova denna
arbetmetod.

2013-12-31

IT-ansvarig i
respektive kommun
initierar och
stimulerar.
Kommunchef och
verksamhetschefer
svarar för
genomförandet.

Kommunerna i Umeåregionen utreder möjligheterna
att hitta en lösning där marknaden erbjuder ”hotspots”
i centrala delarna av respektive kommunhuvudort
Införande av hotspots pågår i Umeå, övriga kommuner
tittar närmare på detta under 2013

2013-12-30

IT ansvarig för
respektive kommun.

Utredning, kan antalet telefoner minskas till en telefon
per användare. Upphandling pågår av ny operatör för
telefoni pågår och planeras vara klar till nyår. Detta
kan skapa förutsättning att minska antalet telefoner.
Problem med kostnaden för integration mellan
mobiltelefoner och växel (Office extension) är
fortfarande hög och kan försena ett införande.

2013-12-30

Jan Långström

Förstudie av teknisk plattform för e-förvaltning, avser
främst autentiering och federationer.

2013-12-30

Jan Långström

Exempel ytterligare blanketter (WBS) både internt
inom kommunerna och externt mot medborgare.
Bevaka och minimera effekterna av Telias
nedläggning av telestationer.
Pågår men tyvärr dålig respons från Telia (Skanova)..
fortsätter även nästa år.

Alla kommunerna i Umeåregionen ger studenter och
anställda vid Umeå universitet tillgänglighet till
universitets nät på respektive kommunbibliotek.
Antalet platser för hotspots kan eventuellt ökas.
 Umeå har infört
 Övriga kommuner i umeåregionen

Införande av teknisk plattform för e-hälsa (inkl HSAkatalogen) i alla kommuner, pågår.

2013-12-30

IT ansvarig inom
respektive kommun

Införande av gemensamma rutiner för
säkerhetsarbetet i Umeåregionens kommuner.
Pågår men går långsamt. I första hand sker det genom
att umeå sprider sina rutiner till kranskommunerna

2013-12-31

Jan Långström

Användning av ny modern teknik med kombinationer
av dokument, bild, ljud, video för att effektivisera och
öka kvalitet minskat resandet. Exempelvis användning
av facebook, google, Lynz etc

2013-12-31

IT ansvariga i
kommunerna

