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PLAN  

Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  

Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  

Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 

Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 
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INLEDNING 

Kommunens1 förmåga till digital förnyelse är en förutsättning för att hålla jämna 

steg med en omvärld som förändras men även ett av de viktigaste verktygen för att 

kunna möta utmaningar såsom tillväxt, hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet 

och demokrati. Om vi navigerar rätt i vårt digitaliseringsarbete kommer vi fortsatt 

kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och tillverka bra dagar för 

Karlstadsborna även i framtiden.  

 

För att nå framgång i arbetet behöver vi som kommun agera gemensamt och 

kraftsamla vårt arbete. Det gör vi under samlingsbegreppet Digitala Karlstad. 

Riktningsvisaren för vårt arbete är att skapa en smartare välfärd för Karlstadsborna. 

 

OM SAMLINGSBEGREPPET - DIGITALA KARLSTAD  

Digitala Karlstad pekar ut vad vi gemensamt vill uppnå med vårt digitaliseringsarbete.  

 

Planen innehåller fem perspektiv och ett antal möjliggörande faktorer i form av förmågor som vi 

behöver förstärka för att nå framgång i arbetet.  

 

Perspektiven symboliserar vårt förhållningssätt och agerande som vi ska eftersträva så att 

digitaliseringsarbetet sker på ett samlat, strukturerat och medvetet sätt.  

 

Att vi vidareutvecklar våra förmågor för digital förnyelse är en förutsättning för att kunna möta 

framtidens möjligheter och utmaningar. Med förmåga avses kunnande och färdigheter som vi 

behöver vidareutveckla som individer och som organisation. 

 

Planen anger inte några specifika metoder eller prioriterade satsningsområden inom respektive 

nämnd och bolag. Verksamhetsutveckling och digitalisering är två sidor av samma mynt.Varje 

nämnd och bolag har ansvar för sin verksamhetsutveckling.  

Digitala Karlstad är ett verktyg för att vi ska säkerställa långsiktighet och stabilitet i våra 

verksamheter samt bidra till måluppfyllelse i arbetet med strategisk plan. 

 

Vidare har planen en tidsaspekt på fem år och dess innehåll behöver därför vara relevant över en 

längre tid. Digtaliseringen tar sig hela tiden nya uttryck och nya möjligheter uppstår. Det som vi ser 

idag är troligen inte den möjlighet som vi kommer se som den bästa lösningen imorgon. 

 

OM RIKTNINGSVISAREN - EN SMARTARE VÄLFÄRD FÖR KARLSTADSBORNA 

Genom att kraftsamla vårt interna arbete kring de fem perspektiven och de utpekade förmågorna 

kan vi skapa en smartare välfärd för Karlstadsborna. En smartare välfärd för Karlstadsborna 

innebär att allt vi gör inom ramen för vårt digitaliseringsarbete ska komma Karlstadsborna till 

                                                      
1 Med kommun avses hela koncernen Karlstads kommun, det vill säga nämnder och bolag. 
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nytta. Genom att tillvara ta digitaliseringen som en positiv kraft kommer vi som kommun bli mer 

effektiv, attraktiv och tillgänglig och i än större utsträckning kunna erbjuda en enklare vardag för 

Karlstadsborna och alla medarbetare i kommunen.  

 

En smartare välfärd för Karlstadsborna handlar om att vi måste våga omvärdera hur vi utför vårt 

uppdrag och att digitalisering skall ses som ett verktyg för ett mer genomgripande förändrings-, 

innovations- och utvecklingsarbete. 
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ETT GEMENSAMT ANSVAR 

Ingen äger och samtidigt äger vi alla digitaliseringsfrågan. Vi alla har ett gemensamt ansvar att 

bidra till att förverkliga intentionerna i denna plan. Med ”vi”, ”vår” och ”oss” i den här planen 

menas alla vi som arbetar i Karlstads kommun, förtroendevalda, chefer och medarbetare. Vi har 

alla ett ansvar för att planen får effekt, blir känd och accepterad som ett verktyg i vår 

verksamhetsutveckling. För att lyckas med detta kommer det krävas att vi utvecklar vår 

samarbetsförmåga internt och att vi gemensamt strävar efter att det vi gör tillsammans ska komma 

Karlstadsborna till nytta. 

 

VI SKA BYGGA VIDARE PÅ DET VI REDAN GÖR 

Redan idag finns många goda exempel inom kommunens verksamheter som syftar till att skapa en 

smartare välfärd för Karlstadsborna. I vårt fortsatta arbete är det viktigt att vi tar tillvara och bygger 

vidare på det vi redan gör idag men att vi också aktivt vågar söka efter nya möjligheter. 

 

ETT VERKTYG FÖR VÅRT ARBETE MED STRATEGISK PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering i sig har inget eget mål och värde utan det är ett medel och verktyg för vårt arbete 

med strategisk plan. 

 

Som exempel kan digitaliseringen bidra till: 

▪ En kommun för alla  

▪ att öka tillgängligheten i den digitala offentliga miljön.  

▪ att främja integration och ett digitalt innanförskap. 

▪ att vår service och våra tjänster kan användas av alla privatpersoner, 

organisationer, företag och besökare i kommunen. 

▪ att vidareutveckla och förädla funktioner i våra digitala kanaler gentemot 

Karlstadsborna och besökare. 

▪ ökad trygghet och möjlighet till individuella tjänster för personer med särskilda 

behov, exempelvis genom olika trygghetslösningar i hemmet. 

 

▪ En kunskaps- och tillväxt-kommun  

▪ att skapa en innovativ miljö för lärande och företagande. 

▪ att skapa en modern och attraktiv kommun att bo och leva i. 

▪ att kommunens informationstillgångar är i gott skick och skapar förutsättningar för 

en effektivare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och 

delaktighet. 
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▪ att digital kompetens blir en viktig möjliggörare. 

▪ att kommunen verkar för att minska det digitala utanförskapet. 

▪ ett omdefinierat lärande, dvs. modern teknik gör det möjligt att utforma uppgifter 

och arbetssätt, som inte kunnat uppnås förut. 

▪ att kommunen kan erbjuda individuellt anpassade lärmiljöer för att exempelvis 

uppnå en mer likvärdig utbildning i kommunen 

 

▪ En miljösmart kommun  

▪ att ge kommunen fler möjligheter att arbeta för ökad hållbarhet och hållbar 

framtid. 

 

▪ En attraktiv arbetsgivare  

▪ att kommunen kan erbjuda en flexibel, mobil och stimulerande arbetsmiljö. 

▪ att öka kommunens innovationsarbete och främja innovativa miljöer. 

▪ att kommunen inför mer välfärdsteknologi och nya arbetssätt där det är lämpligt 

och därigenom frigör resurser för de personliga möten som behövs. 
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VÅRA FEM PERSPEKTIV 

De fem perspektiven är våra utgångspunkter i digitaliseringsarbetet.  

De anger vårt förhållningssätt och är vår kompass för att skapa en smartare välfärd för 

Karlstadsborna. 

 

Varje perspektiv ska omhändertas i varje enskilt utvecklingsinitiativ för en hållbar och 

värdeskapande verksamhetsutveckling. 

 

 

 

Våra fem perspektiv är: 

 

MÄNNISKAN I FOKUS 

För att lyckas med digitaliseringen behöver vi sätta människan i fokus. Behoven från 

Karlstadsborna ska vara grund för vår verksamhetsutveckling. De som påverkas av en utveckling 

bör vara delaktiga i utvecklingsprocessen.  

Det är viktigt att de som ska använda kommunens tjänster och arbeta i kommunens processer är 

trygga med nya lösningar och arbetssätt.  

 

DIGITALT FÖRST 

Med digitalt först menar vi att digitala tjänster är vårt förstahandsval, när det är möjligt och 

relevant, när vi utvecklar tjänster och lösningar. För oss ska det vara lika naturligt att mötas digitalt 

som fysiskt.  



9 

 

SIDA 9 AV 15 

NYTTA SKAPAS I SAMVERKAN 

Samverkan behöver genomsyra allt utvecklingsarbete framåt för att vi ska klara av att ta fram 

hållbara och funktionella tjänster som kan användas så brett som möjligt inom kommunen. 

 

Olika aktörer både utanför och inom kommunen behöver samverka för att erbjuda tjänster som 

skapar helhetsnytta och som möter behovet och förväntan hos Karlstadsbor och medarbetare. 

 

INFORMATION ÄR EN AV VÅRA VIKTIGASTE RESURSER 

Vi ska eftersträva att en karlstadsbo bara ska behöva lämna sina uppgifter till oss en gång. Devisen 

”en uppgift en gång” ska genomsyra arbetet. En förutsättning är då att informationen finns digitalt 

och strukturerad för att möjliggöra digitala processer och flöden. 

 

Informationshanteringen ska alltid följa grundläggande principer för informationssäkerhet där 

rättssäkerhet och integritet är en förutsättning för kommunens förtroende gentemot karlstadsborna.  

 

 

SNABB OCH SÄKER DIGITAL INFRASTRUKTUR 

Karlstadsborna ska känna att de lever i en uppkopplad och tillgänglig kommun. En välutbyggd 

digital infrastruktur bidrar till att öka det digitala innanförskapet så fler kan nyttja kommunens 

tjänster och service.  

 

Genom att säkerställa kommunens tillgång till snabb och säker digital infrastruktur så utgör det en 

plattform och en förutsättning för att vi ska få utväxling på vår digitala förmåga. Plattformen ska 

möjliggöra fortsatt utveckling och skapande av nya tjänster och funktioner och vara anpassad efter 

verksamheternas behov.   
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FÖRMÅGOR VI BEHÖVER 
FÖRSTÄRKA 

Att utveckla våra förmågor för att skapa digital förnyelse är en förutsättning för att kunna möta 

framtidens möjligheter och utmaningar.  

 

Följande förmågor ska vi gemensamt arbeta för att utveckla och förstärka: 

 

DEN DIGITALA KOMPETENSEN 

Digital kompetens är en av de viktigaste förmågorna.  

För oss som kommun handlar det om att öka förståelsen för digitalisering och den förändring som 

pågår i samhället och hur det påverkar oss som offentlig myndighet och oss som människor.  

För vår verksamhetsutveckling blir det viktigt att medarbetarna har de kunskaper som behövs för 

att kunna inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt samt ha de färdigheter som 

behövs för att använda digitala verktyg och tjänster. Den snabba digitala utvecklingen medför att vi 

kontinuerligt behöver arbeta med kompetensutveckling.  

Den digitala kompetensen är inte bara viktig internt utan är också ett verktyg för att öka det digitala 

innanförskapet och verka för att öka användningen av kommunens digitala tjänster.  

 

ETT FRÄMJANDE LEDARSKAP 

En framgångsfaktor för vårt digitaliseringsarbete är att stärka ledarna i deras roll att stödja sina 

medarbetare och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av de fem perspektiven. 

Varje ledare ska kunna se nyttan med digitaliseringen. Att uppmuntra innovation, nytänkande, 

samarbete och föregå med gott exempel samt att bidra till en innovationsfrämjande kultur är 

förmågor som behöver utvecklas.  

 

ETT AKTIVT MEDARBETARSKAP 

Vi ska skapa förutsättningar för varje medarbetare att öka sin digitala kompetens. Medarbetare som 

omsätter sin kunskap i en förändringsresa, arbetar tillsammans, delar med sig av sin kunskap och 

har mod att föreslå förändring är en förutsättning och kraft för att uppnå en smartare välfärd för 

Karlstadsborna. 

 

KULTUREN SOM BÄRARE FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE 

En organisationskultur som främjar innovation, nytänkande och samarbete är en central 

möjliggörare för alla typer av förändrings- och utvecklingsarbeten.  Vi behöver bli bättre på att dela 

med oss och dra lärdom av varandras motgångar och framgångar. 

 

SAMVERKAN FÖR BÄTTRE RESULTAT OCH NYTTA  

Genom samverkan uppnår man mer med mindre medel. Vi behöver öka vår förmåga att samverka 

inom kommunen men också regionalt och nationellt. Vi ska eftersträva att delta i nationella initiativ 
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så som satsningen ”Digitalt först” för att kunna påverka utvecklingen och ta del av nationella 

gemensamma tjänster. 

Människan skall alltid vara i fokus och utvecklingen av våra digitala tjänster måste ske i samverkan 

med Karlstadsborna, akademien, näringslivet och besökare. Det är först då vi kan erbjuda tjänster 

som skapar helhetsnytta och som möter hela behovet hos användaren. Vi har mycket att vinna om 

Karlstadsborna upplever att kommunen har en samlad kundresa i fokus.  

Genom aktiv omvärldsbevakning har vi hela tiden blicken riktad mot nya möjligheter.  Vi ska 

arbeta mer med att ta del av det som andra gör och därigenom dra nytta av nya möjligheter och 

trender.  

 

STRUKTUR OCH PROCESSER FÖR ATT SKICKLIGGÖRA VARANDRA 

Det är genom användning av nya lösningar samt förändrade arbetssätt, beteenden och processer 

som det slutliga värdet realiseras för målgrupperna.  

Vi behöver därför utveckla vår samverkan vad gäller att skapa gemensamma strukturer och 

processer.  Om vi gör detta kan vi motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och istället skapa 

förutsättningar för att arbeta strukturerat och innovativt. Det är först då vi kan uppnå väl 

fungerande och transparenta digitala ekosystem. För oss är ett ekosystem inte bara digitala 

plattformar utan även en organisation med samverkande processer och funktioner såväl inom 

kommunen som utom, exempelvis tillsammans med externa leverantörer. 

 

INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET 

Vi behöver öka vårt fokus på informationssäkerhet. Information är en av våra viktigaste tillgångar 

och den behöver hanteras, lagras och tillgängliggöras på ett säkert sätt. Vi behöver säkerställa att 

rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt samt att kunna spåra dessa händelser.  

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet är avgörande för att vi ska kunna skapa tjänster som 

står för trygghet, förtroende och transparens gentemot Karlstadsborna. 

 

INFORMATIONSHANTERINGEN  

Vår informationshantering ska kännetecknas utifrån att den är strukturerad, samlad, säker, 

uppdaterad och i den mån det går tillgänglig oavsett tid och rum. Vi behöver göra det enkelt att ta 

del av kommunens information, oavsett målgrupp. Vi behöver därför ha en god förmåga att 

kartlägga, sammanställa, analysera och återanvända vår information över tid. Vår ambition ska vara 

att så mycket som möjligt av kommunens information ska kunna tas emot, skapas och bevaras i 

digital form.  

Om vi har struktur och ordning på vår information skapas förutsättningar för utveckling, 

innovationer och nya samarbetsformer samt att vi kan öka graden av service och transparens. 

Genom att vi arbetar med en effektiv e-förvaltning innebär det att vi omhändertar den digitala 

informationen på ett ansvarsfullt sätt från att den skapas till den arkiveras. 

 

Vi ser ett allt tydligare politiskt och statligt ledarskap som syftar till att den offentliga 

förvaltningens informationshantering ska harmoniseras. I framtiden måste vi hela tiden vara 

beredda på att utbyta information med andra myndigheter och organisationer. Det kan till exempel 

handla om att delta i nationella utvecklingsprojekt som syftar till att förenkla för företagare och 
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privatpersoner. Vi behöver också öka vår förmåga så att vi kan ta emot, överföra och sammanställa 

information från olika källor och presentera det i olika gränssnitt, till exempelvis för att kunna 

arbeta med öppna data.  

 

DEN MODERNA DIGITALA ARBETSPLATSEN 

Vi ska fortsätta utveckla vårt arbete med att leverera en arbetsplats som är mobil, flexibel, säker 

och anpassad utifrån verksamheternas behov. Det ska vara enkelt att samverka digitalt.  

 

DIGITALA PLATTFORMAR SOM HARMONISERAR 

Vi ska fortsatt arbeta för att den digitala infrastrukturen är sammanhållen. Vi ska eftersträva 

interoperabilitet. Med det menas att vårt informationsutbyte mellan digitala enheter, system, 

applikationer och användare ska ske ordnat, enkelt och säkert. 

Vi ska alltid eftersträva en hög IT-säkerhetsnivå och att rätt tekniska skyddsåtgärder finns 

etablerade i våra digitala plattformar. 

 

SNABB, SÄKER OCH TILLGÄNGLIG UPPKOPPLING  

I det digitala ekosystemet är datakommunikationen det fundament som möjliggör och står för den 

tekniska förutsättningen för digitalisering. Vi ska arbeta för att den ska vara snabb, säker och 

tillgänglig för alla delar i ekosystemet så som komponenter, plattformar, arbetsplatser och 

användare. För att alla ska kunna ta del av våra digitala tjänster måste datakommunikationen 

sträcka sig till alla delar av kommunen. 
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GENOMFÖRANDE - FRÅN ORD TILL 
HANDLING 

FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLANER 

Inom ramen för Digitala Karlstad kommer handlingsplaner tas fram.   

 

Dessa är: 

• Handlingsplan för att öka digitala kompetensen hos ledare och medarbetare 

• Handlingsplan för informationshantering.  

• Handlingsplan för snabb, säker och tillgänglig uppkoppling   

 

Utveckling av förmågor som inte direkt ingår i handlingsplanerna hanteras i kommande 

samordningsarbete.  

 

SAMORDNING FÖR ÖKAD NYTTA OCH EFFEKTIVARE RESULTAT 

Som tidigare nämnts är vi alla ägare och ansvariga för att vår verksamhetsutveckling kännetecknas 

av digitala förtecken. För att vårt digitaliseringsarbete ska kunna ske samlat, strukturerat och 

medvetet och vara uppföljningsbart är det viktigt att det finns en samordning av 

digitaliseringsarbetet. Samordning syftar till att skapa förutsättningar för arbetet i form av 

övergripande strukturer men även peka ut områden där en central styrning behövs.  

 

Vidare är det viktigt att samordningen syftar till att kommunens digitaliseringsarbete 

kommuniceras gentemot både Karlstadsborna och den nationella nivån. Om vi ökar synliggörandet 

av vad vi gör ökar vi våra möjligheter att kunna vara med och påverka den nationella utvecklingen 

i större utsträckning och stärker vår roll att vara agendasättare och föregångare. 

 

Vad gäller förmågorna som vi behöver förstärka har kommunstyrelsen via sin förvaltning 

Kommunledningskontoret flera centrala stödfunktioner som berörs och där ansvar redan finns idag 

att arbeta, utveckla och verka för gemensam samsyn, harmonisering och utgöra ett stöd mot 

förvaltningar och bolag. Det faller sig därmed naturligt att Kommunledningskontoret tar ansvar för 

den övergripande samordningen av digitaliseringsarbetet och säkerställer att planens intentioner 

följs upp.  

 

Hur och på vilket sätt Kommunledningskontoret ska utveckla sitt samordningsansvar och stöd inom 

området och vilka delar som ingår kommer ske i dialog med övriga förvaltningar och bolag.  

 

Som en direkt effekt av Digitala Karlstad kommer bland annat kommunens IT-policy att revideras. 

Vidare kommer tydligare grundprinciper tas fram som stöd vid upphandlingar av olika typer av 

digitala lösningar och teknik.  
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SAMVERKANSFORUM FÖR ERFARENHETSUTBYTE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING 

Som kommun behöver vi finna former för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt 

inom digitaliseringen. Det blir lättare att få kännedom om vad andra gjort och vilka 

utvecklingsinsatser som pågår och som går att delta i. Vi behöver också utveckla vår gemensamma 

omvärldsbevakning. Förvaltningar och bolag ska tillsammans finna former och forum för hur detta 

ska gå till. 

 

ATT VERKA FÖR ETT DIGITALT INNANFÖRSKAP 

Det är viktigt att Karlstadsborna känner tillit och är förtrogna med digitala verktyg och tjänster 

samt har förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Vi 

vet att det finns ett digitalt utanförskap i dag och det är angläget att vi finner former för att i så stor 

utsträckning som möjligt arbeta för att öka det digitala innanförskapet. Varje nämnd och bolag 

behöver i sitt digitaliseringsarbete beakta hur och på vilket sätt de kan bidra till att öka det digitala 

innanförskapet utifrån sina respektive målgrupper. Det finns många organisationer och aktörer som 

redan idag arbetar med folkbildning inom området. Deras arbete ska vi gemensamt uppmuntra. 

 

HUR VET VI ATT VI GÅR I RÄTT RIKTNING? 

Det är viktigt att kommunens digitaliseringsarbete följs upp. Detta skapar möjligheter för lärande 

som kan innebära att vi måste ha ett tydligare fokus på något av perspektiven eller förmågorna.  

 

Kommunledningskontoret ansvarar för att kommunens digitaliseringsarbete synliggörs och följs 

upp. Uppföljningsarbetet kommer bland annat fokusera på följande delar: 

• att göra planen Digitala Karlstad känd, accepterad och använd, det vill säga att bland annat 

följa upp hur perspektiven tillämpas i vår verksamhetsutveckling. 

• genomföra mätningar av vår digitala mognad och kompetens 

• Karlstadsbornas upplevelse av våra digitala tjänster 

• koncernens arbete med informationssäkerhet och informationshantering.  

För att kunna följa upp arbetet med Digitala Karlstad kommer nulägesanalyser genomföras utifrån 

ovan nämnda delar under hösten och våren 2019. Analyserna kommer att följas upp minst två 

gånger under planens genomförande. 
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