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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektören deltar i studieresa till England den 12 
– 14 januari 2015

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare reserverat datumen 12 – 14 januari 2015 
för en studieresa.  Förslaget är att denna studieresa går till England och London för att studera 
hur man arbetar med att utveckla offentliga tjänster och information på internet. 

Kommunstyrelsen antog kommunens digitala strategi 9 april 2014. Strategin gäller för åren 
2014-2017. Den digitala strategin består av tre mål och ett antal strategiska utmaningar. 

•Mål 1: Kommunens digitala tjänster och service bidrar till att ge medborgarna en enklare
vardag och snabbare myndighetsåterkoppling. 
•Mål 2: Kommunen ska verka för en öppnare förvaltning som stödjer delaktighet och ger
förutsättningar för innovation. 
•Mål 3: Kommunens digitala tjänster höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i verksamheten.

England och Government Digital Services (GDS) ligger i framkant i Europa vad gäller arbetet 
inom de områden Uppsala kommuns digitala strategi berör. Ett besök på GDS ger information 
om arbetet med innehåll, redaktörer och organisation samt utmaningarna med att bygga 
webbplatsen gov.uk. Även om gov.uk är en betydligt större webbplats går det att dra många 
paralleller till arbetet Uppsala kommun genomför med uppsala.se. 

Arbetet som GDS gör har även fått genomslag på hur man arbetar med dessa frågor på lokal 
nivå i England. Besöket på GDS föreslås därför kombineras med ett besök hos London 
Borough of Newham / London Borough of Havering i London för att se hur deras interaktion 
med medborgarna fungerar, digitala offentliga tjänster, medborgarportal, självservice med 
mera. 
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Ytterligare besökspunkter kommer läggas till under den kommande mer detaljerade 
planeringen av besöket. 
 
Uppsalas delegation föreslås bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt stadsdirektören.  
Utifrån programmets utformning finns det möjlighet lägga till fler tjänstemän till 
delegationen. Beslut om detta fattas av stadsdirektören.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattad kostnad för resa och uppehälle för 11 personer är 70.000 kronor. Finansieras 
genom kommunstyrelsens budget för 2015. 
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