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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

Samhälle och serviceförvaltningens 
digitaliseringsplan för hållbar utveckling 2022-2024 
Sammanfattning 
Den 21 juni 2021§ 127 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga att ge 
samtliga nämnder i uppdrag att ta fram handlingsplaner med utgångpunkt 
i den kommunövergripande digitaliseringsstrategins fem fokusområden.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar 
utveckling syftar till att tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för 
ökad kvalitet och utveckling av verksamheterna med stöd av digital 
teknik. Nya tekniska möjligheter, behov av att effektivisera 
verksamheten, samt invånarnas förväntningar och krav på ökad 
tillgänglighet och delaktighet är viktiga drivkrafter i förändringsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 
2021 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar 
utveckling 2022-2024  

Bakgrund 
Den 21 juni 2021§ 127 beslutade kommunfullmäktige om en 
kommunövergripande digitaliseringsstrategi och gav samtidigt samtliga 
nämnder i uppdrag att ta fram handlingsplan utifrån de fem 
fokusområdena som strategin har. Med utgångspunkt i beslutet har en 
digitaliseringsplan för samhälle och serviceförvaltningen tagits fram. 
 
Beskrivning av ärendet 
Digitaliseringsplanen och dess aktivitetsplan är framtagen med 
utgångspunkt i aktuella behov samt framtida utvecklingsmöjligheter. 
Underlag för utformning av strategin har tagits fram genom workshops 
och dialoger på olika instanser inom förvaltningen.  
 
Strategin syftar till att tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för 
ökad kvalitet och utveckling av verksamheten med stöd av digital teknik. 
Det övergripande målet är att genom digitaliseringens möjligheter 
effektivisera, kvalitetssäkra och skapa en enkel tillgång för invånare, 
brukare och intressenter till verksamheternas tjänster. Det övergripande 
målet har brutits ned i sju målområden och utgår ifrån Karlskoga kommuns 
digitaliseringsstrategis fem fokusområden. 
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Finansiering  
För att finansiera digitaliseringsplanen finns olika vägar att nå målen.  
För större system med ett kommunövergripande intresse, kan ansökan 
om finansiering ske till digitaliseringsrådet i Karlskoga. För teknik och 
mindre system äskar nämnd finansiering inom ramen för 
investeringsbudgeten. För digitalisering som medför en 
driftskostnadsökning kan nämnd äska medel inom ramen för den 
ordinarie budgetprocessen, för att kunna öka driftskostnaderna. En 
möjlighet att täcka initiala kostnader, inför en förväntad och möjlig 
effektivisering av drift som kan bekosta digitaliseringsinsatsen, kan 
medel sökas externt eller från tillfälliga medel från kommunstyrelsernas 
poster för oförutsedda händelser. 
 
Konsekvenser 
 
Sociala/kulturella konsekvenser 
Ur ett socialt och kulturellt perspektiv utgör strategin en positiv påverkan 
på att kunna utveckla verksamheternas service och tillgänglighet till 
invånare genom ökad möjlighet till information och kommunikation. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Digitaliseringsplanen och dess aktiviteter kan ur ett ekologiskt perspektiv 
bidra till lösningar för miljömässiga utmaningar. Allt utifrån utveckling 
av styrsystem för energianvändning till effektivisering i matproduktion.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Digitaliseringen medför ökade kostnader för inköp av teknik och system. 
Däremot förväntas teknik och system också rymma potential för stora 
besparingar och nyttoeffekter för både invånare och personal då en 
effektivare verksamhet förväntas uppnås.  
 
Överväganden 
Digitalisering har stor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart 
samhälle. Samtliga verksamheter inom samhälle och serviceförvaltningen 
har stora påverkansmöjligheter för att uppnå detta vilket kräver ett 
förändringsarbete och att ekonomiska resurser tas i anspråk.  
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. anta samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för 
hållbar utveckling 2022-2024 

2. med utgångspunkt i kommunfullmäktiges uppdrag om att 
upprätta handlingsplaner överlämna digitaliseringsplanen till 
kommunfullmäktige.  

Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige i Karlskoga 
Berörda chefer inom samhälle och serviceförvaltningen 



 

 

Fastställd av: xx § xx 20xx 
Revideras senast: 2024-12-31 
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Diarienummer SBN 2021-140 
Ansvarig enhet 
Samhälle- och serviceförvaltningen 

Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – 
Vision 2020. 
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  
Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 
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Strategi - Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsstrategi 
för en hållbar utveckling 2022-2024

Omfattning/prioritering 
Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Det gör att nya 
och tidigare saker kan göras på helt nya sätt. I likhet med andra förvaltningar, kommuner och 
organisationer behöver samhälle och serviceförvaltningen förhålla sig till utvecklingen inom 
IT och digitalisering. Digitalisering har stor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart 
samhälle. En genomtänkt och långsiktig satsning på digitalisering är viktig för medborgare, 
brukare, övriga intressenter och för utveckling av samhälle- och serviceförvaltningens 
verksamheter. För att lyckas med detta krävs en strategi för förvaltningens utveckling av IT 
och digitalisering. 

Angränsade styrdokument 
Strategin grundar sig i både Karlskoga kommuns och Regeringens digitaliseringsstrategi vilka 
båda innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet, digital 
innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Syfte 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar utveckling syftar till att 
tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för ökad kvalitet och utveckling av verksamheten 
med stöd av digital teknik. Nya tekniska möjligheter, behov av att effektivisera verksamheten, 
samt invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet är viktiga 
drivkrafter i förändringsarbetet. 

Mål 
Visionen är att samhälle och serviceförvaltningen ska vara bäst på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Det övergripande målet är att genom digitaliseringens 
möjligheter effektivisera, kvalitetsäkra och skapa en enkel tillgång för medborgare, brukare 
och intressenter till verksamheternas tjänster. 
 
Det övergripande målet bryts ned i 7 målområden tillsammans med delmål och utgår ifrån 
Karlskoga kommuns digitaliseringsstrategis fem fokusområden. 
 
Digital infrastruktur 
 
1. Ökad service och tillgänglighet  
Invånare efterfrågar tillgänglig och bättre service av kommunen. Det ska gå snabbt, säkert och 
lätt att hitta information och nå kommunens service. De digitala kontaktvägarna blir allt 
viktigare. Digitaliseringen skapar även nya möjligheter för medborgarna att delta i den 
politiska diskussionen och påverka den kommunala verksamheten.  
 
Delmål:  

− Ökade digitala kommunikationsmöjligheter och informationsflöden 



 

 

Kommunala e-tjänster förenklar vardagen för brukaren och möjliggör för ökad 
service.  
 

2. Ökad digitalisering  
Målet innebär digitalisering utifrån verksamheternas processer, arbetssätt och behov. 
Digitalisering handlar om att förvandla tidigare manuella uppgifter och moment till digitala 
och automatiska. I digitaliseringsarbetet ska de digitala lösningarna vara möjliggörare för att 
kunna utveckla processer, organisationer och arbetssätt.  
 
Delmål:  

− Digitaliserad administration  
I verksamheternas processer identifiera utvecklingsmöjligheter och problem samt 
analysera inom vilka områden digitala lösningar och digitala arbetssätt kan göra nytta.  

 
− Stödjande IT system  

IT system som möjliggör, planering och uppföljning av verksamheterna och som 
underlättar det dagliga arbetet. 

 
Digital kompetens 
Kompetens och förmåga att delta i den digitala utvecklingen 
 
3. Ökad digital arbetsmiljö  
Målet innebär en ökad digital arbetsmiljö som stödjer medarbetare i att utföra sina 
arbetsuppgifter på effektivast möjliga sätt. En bra digital arbetsplats är en arbetsmiljö där 
medarbetaren har alla verktyg som behövs för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. En god 
digital arbetsplats gör också att organisationen blir mer delaktig, produktiv och flexibel.  
 
Delmål:  

− Ökad teknisk utrustning  
Teknisk utrustning är en förutsättning för att skapa en digital arbetsplats och 
digitalisering som förenklar och effektiviserar och skapar delaktighet för medarbetare 
och chefer.  
 

− Fler digitala möten inom verksamheterna  
Digitala möten är ett komplement till fysiska möten och medverkar till att skapa 
hållbarhet för både människa, miljö och ekonomi. För att organisera och delta i 
digitala möten krävs kunskap och teknik som skapar rätt förutsättningar. 
 

− Ökad användning av digitala brev 
Manuell hantering av post är tidskrävande och kostsam. Genom digitala brevutskick 
kan effektiviseringar och en kostnadsbesparing genomföras. 
 

4. Ökad digital kompetens  
Det digitala samhället ställer höga krav på organisationers IT-mognad. Målet innebär att 
samhälle och serviceförvaltningens medarbetare ska ha en digital kompetens. Att 
medarbetarna ska vara trygga och förtrogna med digitala verktyg och system samt ha förmåga 
att följa med i den digitala utvecklingen utifrån förutsättningar.  
 
Delmål:  

− Kompetensutveckling  



 

 

Utan personalens kompetens blir digitalisering svår att genomföra och lyckas med. 
Det är därför viktigt att genom kompetensutveckling inspirera personal och att 
utforska möjligheter som finns med IT teknik och digitalisering. Även satsningen på 
ny teknik i verksamheterna ställer nya krav på personalen vilket kräver utbildning. 
 

Digital trygghet 
 
5. Ökad digital trygghet 
Digital trygghet handlar om att invånare och organisationer ska kunna lita på att samhället kan 
hantera de risker som finns i en digital tid och att alla kan känna sig trygga i användandet av 
olika digitala tjänster. 
 
Delmål: 

− Rutiner för behandling av personuppgifter 
För kommunens arbete med personuppgiftshantering finns olika uppdrag och ansvar, 
både för individer och funktioner. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter 
är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt och för detta 
krävs tydliga rutiner för behandling av personuppgifter.  

 
Digital innovation 
 
6. Ökad digital innovation  
I regeringens digitaliseringsstrategi är målet att det ska finnas de bästa förutsättningarna för 
att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Målet innebär att 
förvaltningen som offentlig aktör drar nytta av digital innovation för att möta ökande krav 
med minskade resurser.  
 
Delmål:  

− Ökat innovationsperspektiv  
Omvärldsbevakning och samverkan avseende innovativ digitalisering utifrån 
förvaltningens verksamheter. 

 
Digital ledning 
 
7. Ökad digital ledning  
Digital ledning handlar om att leda samhället genom den omvandling som digitaliseringen 
innebär och att målmedvetet arbeta med att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
 
Delmål:  

− Ökad kompetens och förutsättningar 
För att lyckas med digitaliseringen behöver ledning skapa förutsättningar och driva på 
kompetensfrågan för att främja mognad, mod, trygghet och utveckling. För detta 
behöver den generella kompetensen och medvetenheten höjas även hos ledningen. 

 

 
 



 

 

 

Målgrupp 
Den primära målgruppen för planen är samhälle och serviceförvaltningens verksamheter. 
Sekundär målgrupp är alla som bor, lever och verkar i Karlskoga och Degerfors kommuner. 

Finansiering  
För att finansiera digitaliseringsplanen finns olika vägar att nå målen.  
För större system med ett kommunövergripande intresse, kan ansökan om finansiering läggas 
till digitaliseringsrådet i Karlskoga. För teknik och mindre system äskar nämnd finansiering 
inom ramen för investeringsbudgeten. För digitalisering som medför en driftskostnadsökning 
kan nämnd äska medel inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, för att kunna öka 
driftskostnaderna. En möjlighet att täcka initiala kostnader, inför en förväntad och möjlig 
effektivisering av drift som kan bekosta digitaliseringsinsatsen, kan medel sökas externt eller 
från tillfälliga medel från kommunstyrelsernas poster för oförutsedda händelser. 

Ansvar 
Planen omfattar samhälle och serviceförvaltningens verksamheter och ytterst ansvar har 
folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Ansvar för att bidra till planen är 
verksamheterna tillsammans med ledningen som skapar förutsättningar får att nå målen. 
Ansvar för uppföljning i samband med att planen löper ut har verksamhetsutvecklare. 

Implementering 
IT-råd mellan samhälle och serviceförvaltningen och IT-enheten är en viktig förutsättning för 
implementering och genomförande. Inom service och serviceförvaltningen finns ett 
övergripande strategiskt IT-råd samt driftsråd. Det strategiska IT-rådet sammankallas fyra 
gånger per på år. Kontinuerlig uppföljning av att resurser och insatser riktas mot planens mål 
genomförs i samband med strategiska IT - råd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Aktivitetsplan 
Fokusområde Mål Delmål Aktivitet Verksamhet Ansvar Tid-

period 
Digital 
infrastruktur 

1. Ökad 
service och 
tillgänglighet 

1.1 Ökade digitala 
kommunikations
mö jligheter och 
informations-
flöden  
gentemot 
invånare 
och brukare 

1.1.1 Inventering 
och utveckling E-
tjänster 

Förvaltnings- 
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

   1.1.2 Digitala 
informationsskyltar 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd/ 
kommunikatör 

2022 

   1.1.3 Undersöka ett 
utökat 
informationsflöde 
från Mashie 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022- 
2023 

   1.1.4 Digitala 
detaljplaner 

Teknik och 
fastighet 

Vht- chef 
 

2022–
2023 

   1.1.5 Automation 
och AI för frågor, fel 
och beslut 

Teknik och 
fastighet 

Strategiskt IT- 
råd/Vht- chefer 
 

2023–
2024 

   1.1.6 Utredning 
Digital 
snöröjningskarta 

Teknik och 
fastighet 

Vht- chef 
/vht- utvecklare  

2022–
2023 

 2. Ökad 
digitalisering 

2.1 Digitaliserad 
administration 

2.1.1 
Digitalisering av 
beställningar, 
förändringar och 
felanmälan 

Städ Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 

   2.1.2 
Pedagogiska 
luncher 
(E-servering) 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 

   2.1.3 Digitala inköp Förvaltnings- 
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

- 2022 
 

   2.1.4 Digitala  
bygg - och 
relationshandlingar 

Trafik och gata Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

  2.2 Stödjande IT 
system 

2.2.1 
Planering, data och 
ärende/ 
uppföljningssystem 
för lokalvård och 
fastighet 

Städ och 
fastighet 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 



 

 

   2.2.2 
Utreda möjliga 
integrationer 
utifrån 
förvaltningens 
system 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2022–
2024 

Digital 
kompetens 

3. Ökad digital 
arbetsmiljö 

3.1. Ökad tillgång 
teknisk 
utrustning1 

3.1.1 
Utbyte datorer 

Förvaltnings- 
övergripande 

vht- utvecklare 2022 

   
 

3.1.2 
Datorer/Ipad 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

  3.2 Fler digitala 
möten inom 
verksamheterna 

3.2.1 
Mötesutrustning 
verksamheter 

Kost, städ, 
gata och park 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022–
2024 

  3.3 Ökad 
användning av 
digitala brev 

3.3.1 
Utbildning Idata 

Teknik och 
fastighet 

vht- utvecklare/ 
systemförvaltar
e 

-2022 

 4. Ökad digital 
kompetens 

4.1 Kompetens- 
utveckling 

4.1.1 
Utbildning/ 
inspiration 

Förvaltnings-
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

v.8 eller 
44 

   4.1.2 
Utbildning i 
samband 
med att ny 
teknik/system 

Förvaltnings- 
övergripande 

Leverantör/ 
system-
förvaltare 

Löpande 

Digital 
trygghet 

5. Ökad digital 
trygghet 

5.1 Rutiner för 
behandling av 
personuppgifter 

5.1.1 
Inventering 
personuppgifter 
och uppdatering av 
riktlinjer 

Förvaltnings- 
övergripande 

Förvaltningssek
reterare/ 
system-
förvaltare 
 

2022 

Digital 
innovation 

6. Ökad 
innovation 

6.1 Ökat 
innovations- 
perspektiv 

6.1.1 
Undersöka och 
möjliggöra för 
innovationsprojekt 
med 
fokus sensorer 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2023-
2024 

   6.1.2 
Undersöka och 
möjliggöra för 
innovationsprojekt 
med fokus den 
smarta staden 

Koncern-
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2022–
2024 

Digital ledning 7. Ökad digital 
ledning 

7.1 Ökad 
kompetens och 
förutsättningar 
 

7.1.1 Kommun-
övergripande 
inspirationsdagar/ 
workshops 
 
 

Ledning Strategiskt IT- 
råd / 
Digitaliserings-
råd 

2022 

   7.1.2 Tillit till 
automatisering 

Fastighets-
service 

Strategiskt IT- 
råd 

2023 

 
 



 

 

 
 
 




