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Inledning
Hjo kommuns IT-/ e-policy är det övergripande styrdokumentet för den samlade IT-verksamheten i Hjo
kommun.
Policyn redogör för Hjo kommuns syfte och mål för användning och utveckling av IT - och e-samhället.
Hjo kommuns IT-/ e-policy är sammankopplad med nationella initiativ och styrdokument såsom Nationell
e-hälsa och Strategi för e-samhället.
De aktiviteter och åtgärder/ projekt som krävs för att realisera policyn redogörs i dokumenten IT-/ eriktlinjer.
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• Redogör för de
aktiviteter som krävs för
att realisera policyn

Syfte
Hjo kommun ska ha en samordnad, välfungerande och säker IT-miljö. En IT-miljö som ger förvaltning,
verksamhetsdrivande enheter och användare tillgång till pålitliga och effektiva IT-stöd. IT-miljön ska skapa
gynnsamma förutsättningar för medborgare och näringsliv att bo, leva och verka i kommunen.
Hjo kommun har följande mål med sin IT-/ e-policy:
• IT-enheten skall leda och samordna IT-användningen i kommunen
• Kommunen skall kontinuerligt utveckla och effektivisera de interna förvaltningsprocesserna med
hjälp av IT-lösningar
• Internet skall vara en av flera prioriterade kontaktkanaler mellan kommunen och medborgare och
näringsliv
• Kommunen skall använda IT som ett medel för fördjupad dialog med medborgarna
• Kommunen skall ha kontroll över sin information och värna om informationssäkerheten
• All kommunal verksamhet skall ha tillgång till ett likvärdigt IT-stöd oavsett var verksamheten är
belägen i kommunen
• IT skall användas som ett av flera medel för att uppnå kommunens miljömål
• Kommunen ska sträva efter samverkan inom IT lokalt, regionalt och nationellt
• Kommunens medarbetare skall ha goda kunskaper om de IT-system de använder
• Kommunen skall ha en positiv inställning till användandet av moderna IT-lösningar och se detta
som ett viktigt led i att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare

