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Projekt för hållbar samhällsbyggnad

Fokusområden


Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering
som den enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller i hög grad även Gotland där ärendekedjan idag
till stora delar fortfarande är analog.
Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare har
tillgång till den information inom samhällsbyggnad de söker, där de vill
och när de vill. De ska kunna hitta planeringsunderlag för sina projekt,
göra sin ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende.
Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart samhällsbyggande.
Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller
möjligheten att delta i samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i
delaktighet mellan stad och landsbygd.
I en förstudie har vi kartlagt dagens samhällsbyggnadsprocess och tagit
fram ett antal fokusområden där vi ser att digitalisering ger störst
mervärde. Detta ligger till grund för en ansökan till Tillväxtverket, med
medfinansiering från Region Gotland, som lämnats in i september 2017.
Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och lösningar
skapas, som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och
effektivitet.
I listan till höger ser du de områden vi fokuserar på i vår ansökan till
Tillväxtverket och Region Gotland. De utgör de grundstenar vi ser
kommer behövas i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.
Projektet inleds under 2018 och kommer pågå till 2020, under
förutsättning att vi får det finansieringsstöd vi arbetar för. Det är dags att
låta verksamheten genomsyras av den digitala agendan och att ta
strategin från idé till verklighet!
Har du frågor om projektet eller ser att du kan delta blir vi glada om du
hör av dig.
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Digital översiktsplan och
medborgardialog
Digitala detaljplaner
3D-visualisering
Webbaserad kartportal
Geodatakatalog
Öppna data
Kvalitetshöjning på
fastighetsgränser
E-tjänsteplattform
Mina sidor
Betallösningar
E-tjänster med kartstöd
Mina meddelanden
E-arkiv

Förstudien finansierad av
Tillväxtverket och Hållbara
Gotland

