ÖVERGRIPANDE PROJEKTLOGIK FÖR DISA
Aktiviteter

Utfall

8 delprojekt genomförs för
att utveckla digitala verktyg i
en iterativ process med
referensgrupp

Digitala verktyg och
arbetssätt är framtagna

Åtgärder för att skapa
förutsättningar för
implementering av digitala
verktyg och arbetssätt

Medarbetare utvecklar sitt
arbetssätt och använder sig
av de digitala verktygen

Samhällsbyggnadsprocessen
på Gotland är mer effektiv,
tillgänglig och rättssäker

Kommunikation och
informationsinsatser
gentemot medborgare och
företag

Medborgare och företag nås
av information om
möjligheterna att t ex söka
bygglov digitalt

Medborgare och företag
använder sig av digitala
kanaler i sin kontakt med
förvaltningen

Resultat

Kommentar
xxxxxxxx
Vissa delar i projektlogiken rör saker som delvis ligger utanför projektets verksamhet.

Resultat

Effekter

Delmål 1:
Medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen ökar, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd som
till fler medborgargrupper. Delaktigheten
gör samhällsplaneringen mer jämställd,
icke-diskriminerande och hållbar.

Projektmål
Region Gotland har en sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess, som
underlättar företagens ärendehantering
och bidrar till en jämställd, öppen och
hållbar planerings- och byggprocess.
Ledorden är tillgänglighet,
transparens och delaktighet.
Projektet förenklar statistisk redovisning
och uppföljning.

Delmål 2:
I en digital kartportal kan företag, boende
och besökare hämta
samhällsinformation och göra egna
analyser. Öppna geodata, som följer
nationell standard, bidrar till hållbar
utveckling och likabehandling.
Delmål 3:
Via digitala tjänster hanterar och följer
företag och privatpersoner sina ärenden.
Eftersom ärendehanteringen och
kommunikation är digital blir
handläggningen jämställd, mer effektiv
och företagens kostnader minskar.

Uppföljning
Enkät till delprojektledare om
status i delprojekten
Enkät till medarbetare och
delprojektledare avseende
implementation readiness

NKI, sammanvägda index för
tillgänglighet, rättsäkerhet,
effektivitet, möjlighet att
använda digitala tjänster.
Uppföljning av användning av
digitala tjänster, samt intern
statistik

DELMÅL 1
Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar, såväl geografiskt mellan stad och landsbygd som till fler
medborgargrupper. Delaktigheten gör samhällsplaneringen mer jämställd, icke-diskriminerande och hållbar.

Aktiviteter (delprojekt)

Utfall

Digitala översiktsplaner

En digital plattform
implementerad (2021)
Plankarta tillgänglig som öppen
data, där 25 % av all data är
anpassad (2021)
En rutin/metod för uppdatering
av ÖP framtagen (var fjärde år)
(2021)

3D-visualisering

Tre grundmodeller för 3Dvisualisering framtagen (juni
2020)
Två plattformar för 3Dvisualisering framtagna (juni
2020)

Digitala detaljplaner

Alla (775 st) detaljplaner är
digitaliserade och följer Boverkets
standard (jan 2021)
Digitala detaljplaner återfinns i
kartportal som klarar
tillgänglighetstest (jan 2021)

E-arkivering

Dokumenthanteringsplaner
fastställda i nämnden (dec 2019)
Ingen dubbellagring på ärenden
from 1 /1- 2019

Resultat

Resultat

Grundläggande
samhällsinformation är tillgänglig,
interaktiv och uppdaterad vilket
främjar näringslivet och bidrar till
ökad sysselsättning. Digitaliserad
medborgardialog ökar möjligheten
för fler medborgargrupper att
påverka samhällsutvecklingen.

Delmål 1:
Medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen ökar, såväl
geografiskt mellan stad och
landsbygd som till fler
medborgargrupper. Delaktigheten
gör samhällsplaneringen mer
jämställd, ickediskriminerande och hållbar.

3D-modeller underlättar
medborgardialog och projektering,
och utgör bättre underlag för
beslut.

Med digitala detaljplaner kan
företagen planera och bygga
kostnadseffektivt. Handläggning av
ärenden är rättssäker och jämlik.

Ökad transparens, tillgänglighet
och effektivisering, bl. a. genom
minskad pappersförbrukning (dec
2020)

Kommentar
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DELMÅL 2
I en digital kartportal kan företag, boende och besökare hämta samhällsinformation och göra egna analyser.
Öppna geodata, som följer nationell standard, bidrar till hållbar utveckling och likabehandling.

Aktiviteter (delprojekt)

Utfall

Webbaserad kartportal

En tillgänglig kartportal är
framtagen och lanserad (dec
2020)
10 öppna data-tjänster är
tillgängliga på hemsidan (dec
2020)

Resultat

Resultat

Förenklad tillgång till relevant och
aktuell information leder till
besparingar och effektivisering.
Öppna geodata bidrar till
innovation och tillväxt.

Delmål 2:
I en digital kartportal kan företag,
boende och besökare hämta
samhällsinformation och göra
egna analyser. Öppna geodata,
som följer nationell standard,
bidrar till hållbar utveckling och
likabehandling.

Tre webbkartor med
medborgardialog har genomförts
(dec 2020)

Förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser

718 detaljplaner har kontrollerad
gränskvalitet (dec 2020)

Information om gränserna är
tillgänglig för alla (dec 2020)

Hållbar byggprojekteringen genom
effektivare samhällsbyggnadsprocess och större
rättssäkerhet i de beslut som tas.

Kommentar
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DELMÅL 3
Via digitala tjänster hanterar och följer företag och privatpersoner sina ärenden. Eftersom ärendehanteringen
och kommunikation är digital blir handläggningen jämställd, mer effektiv och företagens kostnader minskar.

Aktiviteter (delprojekt)

Utfall

E-tjänsteplattform

50 % av alla ansökningar ska gå
via e-tjänster, efter två år uppe i
75%.

Alla kommunens blanketter har
ersatts med e-tjänster

Resultat

Ökad tillgänglighet till kommunala
tjänster, kortare
handläggningstider och förenklad
dialog mellan sökande och
myndighet

Medborgare och företag kan
löpande få information och följa sitt
ärende i en integrerad lösning

Mina meddelanden

50% av alla utskick går via Mina
meddelanden vid projektavslut

Minskat antal utskick per post ger
kostnadsbesparingar

Ökad Nöjd Kund Index när
kundernas kontakt med Regionen
förenklas och digitala kanaler ökar
jämställdhet och likabehandling.

Resultat

Delmål 3:
Via digitala tjänster hanterar och
följer företag och privatpersoner
sina ärenden. Eftersom
ärendehanteringen och
kommunikation är digital blir
handläggningen jämställd, mer
effektiv och företagens
kostnader minskar.

Kommentar
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