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Definition
IT-policyn är Vingåkers kommuns övergripande styrdokument inom IT (informationsteknik). Policyn anger
kommunens förhållningssätt till och inriktningen för användning och utveckling av informationsteknikför att
utveckla kommunens verksamheter och för att nå kommunens mål. Med Informationsteknologi (IT) menas de
lösningar som skapar möjligheter att hantera, bearbeta och skapa information med hjälp av tekniska lösningar.
Policyn gäller för nämnder och Vingåkers kommuns bolag om inte särskilda avtal/överenskommelser tecknats.

Kommunens användning av IT
Vingåkers kommuns strävar efter att med hjälp av IT öka kvalitet och effektivitet i verksamheten. IT ska bidra
till att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna med IT som verktyg och stöd. IT är en
integrerad del av Vingåkers kommuns huvudprocesser. En grundförutsättning för att lyckas med uppdraget är att
kommunen håller en positiv inställning till digitalisering för att skapa en god digital infrastruktur och
användning, i hela bygden.
Vingåkers kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt förändras. För att klara
av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna och lagstiftning ställer på utbud, kvalité och service
kommer kommunens beroende av information och informationssystem fortsätta att öka. För att klara av detta
uppdrag behöver resursbehovet följa utvecklingen samt att verka för en långsiktigt hållbar IT-struktur.
Verksamheterna bidrar med sina behov byggda på god planering i samverkan med berörda.
Inom Vingåkers kommun ses IT som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till öppenhet, effektivitet
och utveckling, och ska därför vara en integrerad del av kommunens huvudprocesser.
Vingåkers kommun ska hålla en god IT-säkerhet och en god informationssäkerhet.

IT-policy
Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och
utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk del av kommunens utveckling och integrerad med
övrig verksamhetsutveckling.
•

Vingåkers kommuns IT-tjänster ska underlätta service till invånare, hålla god kvalitét och tillgänglighet
samt skapa förutsättning till dialog mellan kommun och invånare.

•

IT ska bidra till att öka effektivitet och kvalité i Vingåkers kommuns verksamheter genom att vara
effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.

•

De strukturer och principer som styr IT-verksamheten ska vara gemensamma och anpassade till
Vingåkers kommuns verksamhet och behov samt flexibla inför framtida förändrade förutsättningar,
möjligheter och behov.

•

IT-verksamheten ska ta tillvara möjligheterna till organisatorisk effektivitet och utnyttja fördelarna med
samordning och gemensamma arbetsformer genom samverkan mellan förvaltningarna.
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•

IT-verksamheten, såväl drift och förvaltning som investeringar, ska prioriteras mot gällande mål och
genomföras på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vid produktval ska verksamheterna välja
lösningar som är långsiktigt kostnadseffektiva och beakta säkerhet i såväl driftsäkerhet som
informationssäkerhet i samverkan med IT-verksamheten.

•

Vingåkers kommun ska samverka med entreprenörer, med andra kommuner och andra aktörer för att nå
största möjliga nytta i verksamhetsprocesserna.

•

Vingåkers kommuns säkerhetslösningar ska skydda såväl medborgarnas personliga integritet som
verksamhetens stabilitet och kontinuitet. Informationssäkerheten i Vingåkers kommun ska hålla en nivå
som överensstämmer med lagstiftning, satta mål och riktlinjer för Vingåkers kommuns verksamheter
som anges i Informationssäkerhetspolicyn.

•

Vingåkers kommun ska följa nationellt beslutade standarder inom IT-området.

Grön IT
Vingåkers kommuns målsättning med en hållbar utveckling är att utifrån ett helhetsperspektiv minska
kommunkoncernens:
•

Klimatpåverkan

•

Användning av farliga ämnen

•

Avfallsmängd

