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Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns 

it-policy ”Verksamhetsutveckling med it som stöd”. Den ska vara 

ett stöd för kommunens verksamheter. Med policyn som stöd ska 

arbetet underlättas så att vi tillsammans kan möta Karlstadsbornas 

behov. Det är nämnder och styrelser som ansvarar för att policyn 

efterföljs och anpassas till den egna verksamheten.

it ska medverka till att Karlstads kommun blir mer attraktiv 

och lättillgänglig, effektivisera verksamheten samt bidra till  

kommunens utveckling. 

Invånarna ska stå i centrum för kommunens verksamhet och  

it ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så 

sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster. Kommunens 

webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för målgruppernas 

behov och livssituation.

Karlstads kommun ska skapa it-lösningar som underlättar för  

både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det 

dagliga arbetet. 

e-tJÄnster – FÖrenkLar FÖr  

verksaMHet ocH MeDBorGare

Ett exempel på hur kommunen kan effektiviseras med hjälp av it 

är e-tjänster. Genom e-tjänster blir det enkelt för medborgare och 

företagare att vända sig till kommunen för att ansöka om tillstånd, 

barnomsorg och utföra andra tjänster när som helst på dygnet. 

Kommunen ska även tillsammans med andra aktörer inom 

offentlig sektor erbjuda e-tjänster som samordnar information och 

handläggning mellan myndigheter och externa utförare. På så vis 

blir handläggningen effektivare och snabbare. Det är därför viktigt 

att vi har gemensamma standarder som fungerar med andra organi-

sationers system.

it-stÖD ocH verksaMHetsUtveckLinG

Det är Karlstadsbornas och verksamheternas behov som tillsammans 

ska styra utvecklingen av it-stödet. Användningen av informations-

teknik är idag mer en fråga om funktioner för verksamheten, in-

vånare, besökare och näringsliv än en fråga om teknik. 

Karlstads kommun vill skapa en helhetssyn där verksamhetsut-

veckling och utveckling av it-stöd ska gå hand i hand. Verksamhe-

ternas idéer och initiativ ska fångas upp och erfarenheter ska kunna 

återanvändas. Innan till exempel en applikation köps in eller utvecklas 

görs en undersökning om liknande behov finns i någon annan för-

valtning eller i annat bolag. Om så är fallet ska det koordineras så 

att den nya applikationen kan fylla flera verksamheters behov.
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GeMensaM nÄMnD

Kommunerna i Värmlands län ska samverka inom olika områden 

och därför finns en gemensam drifts- och servicenämnd för länet. 

Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna 

använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Genom 

nämnden får man mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i 

verksamheten och möjligheterna att följa utvecklingen förbättras. 

Karlstads kommun ska vara initiativtagare och drivande för ökad 

samverkan. För närvarande hanteras driftsfrågor inom it-området  

i denna nämnd.

teLeFoni – en viktiG koMMUnikationskanaL

Det ska vara lätt att nå kommunen och att få sitt ärende utfört  

eller få stöd för att på egen hand utföra uppgifter. Telefonin är där-

för en viktig kommunikationskanal för kommunens medborgare 

och brukare.

inForMationssÄkerHet

Kommunens medarbetare ska ha goda kunskaper om de säker-

hetsregler som gäller vid till exempel e-post, telefoni och webb. 

Reglerna kring informationssäkerhet finns till för att skydda kom-

munens information mot händelser som ger negativa konsekvenser 

för verksamhet, medborgare och samverkan.
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IT betyder informationsteknik och sammanfattar de 

möjligheter som skapats genom framsteg inom data- 

teknik och telekommunikation.
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GrÖn it 

Grön it handlar om att skapa största möjliga nytta med minsta 

möjliga miljöbelastning. Kommunen ska alltid verka för att 

minska sin klimatpåverkan. Bland annat köps eko-deklarerade  

arbetsplatser in, samlade transporter används vid inköp och 

leverans och förändringar har gjorts i serverhallarna för att spara 

energi. Kommunen säkerställer omhändertagande av begagnad 

utrustning genom återanvändning eller miljövänlig skrotning. 

Du kan läsa Karlstads kommuns IT-policy i sin helhet på karlstad.se
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