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Strategins syfte och tillämpning 
Regeringen har tagit fram en nationell digital agenda1 och digital strategi2, SKL har tagit fram 
en digital strategi3 med en tillhörande handlingsplan4, regionen har tagit fram en regional 
digital agenda5. Kommunen är, via regionförbundet, signatär6  av regeringens digitala agenda 
vilket innebär att det arbete som görs inom kommunen ska sträva mot att nå de nationella 
målen för e-förvaltning.  
 
Syftet med den kommunala digitala strategin är att hjälpa nämnder och styrelser att nå 
kommunens mål för e-förvaltningsarbetet. I IVE 2014-2017 omfattas kommunens e-
förvaltningsarbete i inriktningsmålet ”I kommunens förvaltning och vid service och kontakt 
med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm.”. Den digitala strategin måste 
genomsyra hela kommunen, alla processer och alla kanaler. Den digitala strategin handlar om 
mer än att designa en webbsida, app eller e-tjänst. 
 
Strategin har ett fyraårsperspektiv och ger riktlinjer för styrning, utveckling och leverans av 
digitala tjänster. Den digitala strategin kompletteras årligen med en handlingsplan som 
innehåller planerade insatser. Handlingsplanen tas fram av kommunledningskontoret.  
 
Den digitala strategin beskriver var vi befinner oss och vad vi vill åstadkomma men omfattar 
inte hur det ska åstadkommas. De tekniska miljöerna, hur lösningarna ska utvecklas och 
införas och vilka digitala kanaler som ska användas beskrivs inte i den digitala strategin.  

Inledning 
Uppsala kommun vill vara en modern och digital förvaltning där medborgarna kan påverka 
sin livssituation och agera i en hållbar miljö. Kommunen strävar också för öppenhet, 
gemensamt ansvar och allas lika värde.  
 
Den digitala strategin fokuserar på, vad kommunen som helhet, vill uppnå med e-
förvaltningsarbetet. E-förvaltning är verksamhetsutveckling med stöd av IT. Tekniken är en 
resurs, som rätt utnyttjad, förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar verksamhetens 
processer och tjänster.  För att nå dit krävs ett arbete med att samla in behov och synpunkter, 
samverkan med externa aktörer till exempel myndigheter, företag och organisationer samt en 
vilja att våga tänka nytt och förändra så väl interna som externa processer. E-förvaltning 
handlar inte om avgränsade projekt utan är en pågående process där löpande utveckling av 
både teknik och verksamhet måste ske för att möta omvärldens behov och krav.  
 
  

1 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256 
2 Med medborgaren i centrum, http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004 
3 Strategi för eSamhället, http://webbutik.skl.se./sv/artiklar/esamhallet/strategi-for-esamhallet.html 
4 Digitala vägen till morgondagens välfärd, http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/strategi-for-
esamhallet/handlingsplan-for-e-samhallet-2013-2015_1 
5 Digital agenda för Uppsala län, http://www.regionuppsala.se/default.asp?pageID=956&searchText=digital 
agenda 
6 http://www.regionuppsala.se/?pageID=122&newsID=443&searchText=signatär 
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Med effektiv e-förvaltning kan Uppsala kommun 
• öka tillgänglighet och service till medborgarna, 
• frigöra resurser i verksamheten genom att effektivisera de interna processerna, 
• effektivisera processerna genom att låta elektroniken göra det jobb som inte kräver en 

manuell insats, 
• kvalitetssäkra informationen genom att regelverk byggs in i lösningarna samt  
• förenkla för externa parter vid kontakt med Uppsala kommun. 

Det finns en osäkerhet vad gäller framtiden för detta område men vi kan se att följande 
tendenser finns i samhället7.   

• Internet kommer att spela en ännu större roll i våra liv. 
• De sociala medierna kommer att var ännu mer utvecklade. 
• Offentliga databaser kommer i huvudsak att vara öppna. 
• Internet kommer att vara ännu mer tillgängligt. 
• Medborgarna kommer att ställa högre krav på service. 

De digitala kanalerna ger möjlighet att nå och stärka relationen till intressenter samt 
effektivisera verksamheten. I den digitala strategin används begreppet digitala tjänster som 
ett samlingsbegrepp för de olika möjligheter och lösningar tekniken kan bidra med. Där så är 
möjligt och lämpligt, ska digitala tjänster användas både vid kontakt med medborgare och 
förtroendevalda men också som stöd i kommunens interna arbetsprocesser.  
 
De digitala tjänsterna ska vara så pass bra att alla som vill också ska kunna använda dem.  
 
Strategin lyfter fram tre övergripande mål. 

• Kommunens digitala tjänster och service bidrar till att ge medborgarna en enklare 
vardag och snabbare myndighetsåterkoppling.  

• Kommunen ska verka för en öppnare förvaltning som stödjer delaktighet och ger 
förutsättningar för innovation. 

• Kommunens digitala tjänster höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i verksamheten.  
 
Varje mål pekar ut ett antal fokusområden. 
 
Varje investeringsbeslut ska nyttobeskrivas utifrån de tre målperspektiven.  

7 http://www.offentligaaffarer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=184:framtidens-e-
foervaltning-omvaerld-interaktion-och-utvecklingsdynamik&catid=58:it&Itemid=101 
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Strategi 
MÅL: Kommunens digitala tjänster och service bidrar till att ge medborgarna 
en enklare vardag och snabbare myndighetsåterkoppling. 
Medborgarnas kontakter med kommunen sker genom många olika kanaler beroende på deras 
behov, förmåga och val. Utveckling av de digitala tjänsterna ska ske utifrån användarnas 
behov. Genom att skapa digitala tjänster som är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och 
samordnade med andra offentliga aktörer, förenklas medborgarnas kontakt med kommunen.  
Kommunens digitala tjänster ska vara tillgängliga där användarna är, oavsett om det är 
hemma, på jobbet eller någon annanstans. Tjänsterna ska vara tillgängliga i de digitala kanaler 
som är lämpligast utifrån tjänsternas karaktär och målgrupp. 
 
Medborgarna ska inte behöva veta hur kommunen är organiserad, hur ansvaret ser ut mellan 
olika delar av kommunens verksamhet eller när de olika kontoren har öppet.  
 
Genom att möjliggöra för medborgarna att följa sina ärenden skapas en transparens som 
minskar otydlighet, osäkerhet och medför effektivare handläggning av ärenden. Med digitala 
tjänster som är utformade utifrån användarnas behov kan medborgarna få en enklare vardag 
och bättre insikt i ärendeprocesserna. 
 
Fokusområden 

• Digitala tjänster som är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och samordnade 
• Digitala kanaler 

 
Förväntat resultat år 2017 
Kommunens tjänster är tillgängliga digitalt och de medborgare som vill kan uträtta och följa 
sina ärenden samt få den information de anser sig behöva, när de så önskar.  
 
MÅL: Kommunen ska verka för en öppnare förvaltning som stödjer delaktighet 
och ger förutsättningar för innovation. 
EU:s tre ledord för offentliga tjänster innebär att alla offentliga organisationer bör vara 
transparanta, öppna och ge tydlig, uppdaterad information om verksamhet och 
beslutsprocesser. De digitala tjänsterna ska möjliggöra för medborgare att få insyn och 
delaktighet i kommunens arbete. Medborgarna ska kunna följa sina ärenden och beslut samt 
jämföra, kommunens och andra kommuners, offentliga tjänster och tjänsteutövare. 
Kommunens data ska i mesta möjliga mån tillgängliggöras och öppnas för att öka 
möjligheterna till innovation och utveckling av tjänster från andra aktörer.  
 
För de grupper som har svårt att hantera elektroniska tjänster ska andra lösningar alltid erbjudas 
och aldrig vara ett hinder för att få likvärdig kontakt och service. Aktiviteter för att minska det 
digitala utanförskapet måste löpande genomföras för att öka den digitala delaktigheten. 
 
Informationen ska hålla hög kvalitet, vara lätt att hitta och ta till sig. Informationssäkerhet är 
nödvändigt för att säkerställa att informationen inte blir tillgänglig för obehöriga. 
Medborgarna ska känna sig trygga med att informationen hanteras på ett säkert sätt när de 
använder kommunens digitala tjänster. 
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För att kunna använda de digitala tjänsterna krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur bland annat 
i form av ett bredbandsnät.  
 
Fokusområden 

• Insyn och delaktighet 
• Öppna data  
• Servicejämförare 
• Digital delaktighet 
• Säker och trygg informationshantering 
• Bredband enligt kommunens bredbandsprogram 

 
Förväntat resultat år 2017 
Uppsala kommun är öppen och transparent. De medborgare som vill ska också kunna använda 
kommunens digitala tjänster. 
 
MÅL: Kommunens digitala tjänster höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i 
verksamheten. 
E-förvaltning innebär att IT ska användas för att nå verksamhetens mål. Alltför ofta blir 
tekniken styrande och verksamheten får inte det stöd den behöver. Genom att använda IT på 
rätt sätt kan vi skapa digitala tjänster som effektiviserar verksamheten och ökar kvaliteten.  
 
Kommunernas, landstingens och regionernas samhällsuppdrag är i grunden lika. Genom att 
samverka och skapa gemensamma digitala tjänster, utvecklade utifrån medborgarnas behov, 
skapas nytta för medborgarna och är kostnadseffektivt för den offentliga sektorn.  
 
Fokusområden 

• Processorienterad verksamhetsutveckling 
• Digitala tjänster som ger stöd för verksamhetens processer 
• Samverkan 

 
Förväntat resultat år 2017 
Kommunens verksamhet genomsyras av en hög effektivitet där rätt kompetens utför det 
kvalificerade arbetet. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att 
blir effektivare och öka service till medborgarna. 
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Strategiska utmaningar 
I arbetet med att ta fram den digitala strategin har fyra strategiska utmaningsområden 
identifierats. Utmaningarna behöver lösas på en kommungemensam nivå. Varje strategisk 
utmaning hanteras i form av ett antal insatser med utpekade mål. Insatsernas syfte är att skapa 
ett gemensamt stöd i arbetet med e-förvaltning. 
 
Utmaningsområde Insats Mål 
Ledning och styrning   
Hitta former för att leda, 
driva och följa upp e-
förvaltningsarbetet i 
kommunen. 
 
Skapa förståelse för 
begreppet e-förvaltning och 
säkerställa att det blir en 
naturlig del av varje chefs 
agenda och verksamhetsplan. 

Förankra och arbeta enligt 
den digitala strategin  
 
Arbeta med e-förvaltning 
enligt vedertagna modeller 
för projekt, 
förvaltningsstyrning och 
verksamhetsutveckling 
 
Årligen utvärdera e-
förvaltningsarbetet med hjälp 
av SKL:s verktyg 
eBlomlådan8 
 
Ta fram, informera och 
förankra användning av 
stödjande och styrande 
dokument för arbetet med e-
förvaltning i kommunen till 
exempel E-delegationens 
vägledningar9 och statens 
designprinciper10 

Utveckling av e-förvaltning 
är en naturlig del av 
kommunens budget- och 
verksamhetsplanering och 
bidrar till att skapa en 
enklare vardag, öppnare 
förvaltning och effektivare 
verksamhet. 
 
Kommunens verksamheter 
använder styrande och 
stödjande dokument, mallar 
och modeller för att leda, 
driva och följa upp e-
förvaltningsarbetet. 

En plan för de sammanhang 
och områden där kommunen 
bör samverka med andra 
aktörer (myndigheter, 
företag, organisationer samt 
kontor och förvaltningar 
inom den egna kommunen). 

Ta fram och förankra en plan 
för samverkan. 

Samverkansstrukturer som 
bidrar till kostnadseffektivitet 
och god utveckling är 
etablerade på alla nivåer och 
inom olika verksamheter. 

Lagar och regler   
Skapa tydlighet om vilka 
juridiska förutsättningar som 
gäller för 

Bevaka nationella 
utredningar om juridiska 
frågor 

Det är enkelt att hitta och 
använda information om de 
juridiska förutsättningarna 

8 http://eblomladan.skl.se/sv 
9 http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/ 
10 http://www.anvandningsforum.se/designprinciper/ 
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• Samverkan 
• Bevarande och 

gallring av handlingar 
• Säker lagring 
• Legitimering och 

underskrifter 
• Offentlighet och 

sekretess 

 
Informera och förankra 
användning av stöddokument 
till exempel E-delegationens 
juridiska vägledning för 
verksamhetsutveckling inom 
e-förvaltning 
 

som gäller vid utveckling av 
e-förvaltning. 

Informationssäkerhet och 
infrastruktur 

  

Endast ett fåtal av dagens IT-
system är byggda för ett 
öppet informationsutbyte. 
 
 

Bevaka det nationella arbetet 
med framtagande av 
standarder och implementera 
dem i kommunen 

Kommunen följer nationella 
standarder och principer för 
informationssäkerhet och 
infrastruktur inom offentlig 
sektor. 

Utveckling av digitala 
tjänster görs på olika sätt i 
olika tekniska miljöer. 

Införa riktlinjer för utveckling 
av digitala tjänster. 

Utveckling av digitala 
tjänster sker på ett enhetligt 
och kostnadseffektivt sätt i 
kommungemensamma 
tekniska miljöer. 

Säker inloggning och 
hantering av information 
samt möjlighet till e-
signering av handlingar. 

Skapa trygga lösningar för 
åtkomst till de digitala 
tjänsterna och signering av 
digitala handlingar 
 
Informationen i kommunens 
IT-system säkerhetsklassas 

Medborgarna känner sig 
trygga med att informationen 
hanteras på ett säkert sätt när 
de använder kommunens 
digitala tjänster. 

Medborgarna vill ha tillgång 
till kommunens tjänster från 
olika platser och vid olika 
tidpunkter.  

Analysera behoven, föreslå 
lösning och utveckla den 
tekniska miljön. 

Kommunens digitala tjänster 
är tillgängliga oavsett var 
medborgaren befinner sig. 

Kompetens och 
organisation 

  

Kommunen som helhet ska 
ha kompetens som kan driva 
och leda e-
förvaltningsarbetet framåt. 

Ta fram och förankra en 
strategi för 
kompetensförsörjning för 
arbete med e-förvaltning 

Kommunen har en 
kompetensförsörjd 
organisation som arbetar 
effektivt med e-förvaltning. 
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Ansvar  
Kommunstyrelsen 

• Beslutar om Uppsala kommuns digitala strategi 
• Beslutar om riktlinjer 

 
Kommunledningskontoret 

• Bereder och föreslår innehåll i den digitala strategin för Uppsala kommun. 
• Bereder och samordnar årliga handlingsplaner så att åtaganden för nämnder och 

styrelser tydliggörs och går i takt med varandra. 
• Bereder, föreslår och kommunicerar gemensamma riktlinjer. 
• Leder arbetsgrupper för utveckling av e-förvaltning. 
• Följer upp handlingsplanen och rapporterar årligen till kommunstyrelsen. 

 
Styrelser och nämnder 

• Deltar aktivt i planering och genomförande av kommunens e-förvaltningsarbete. 
• Ansvarar för och säkerställer att e-förvaltningsarbetet är en del av den ordinarie 

verksamhetsplaneringen. 
• Ansvarar för att förväntad nytta förverkligas i verksamheterna. 

 

Årlig uppdatering 
Målen i den digitala strategin ska brytas ner i en årlig handlingsplan bestående av aktiviteter. 
Flera aktiviteter kan tillsammans bidra till att uppnå ett mål. Varje aktivitet ska ha en ägare, 
tidplan och budget. Ägaren ansvarar för att alla som är berörda involveras i arbetet. Ägaren 
ansvarar också för att aktiviteten blir en del av ordinarie budget- och verksamhetsplanering. 
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Definitioner 
Digital strategi 
En strategi är en väg framåt för att förverkliga ett mål. Strategin kompletteras med en 
handlingsplan som beskriver hur man tar sig dit. En strategi är inte en lista med saker som ska 
göras. Strategin är svaret på varför sakerna ska göras. En digital strategi omfattar samtliga 
internetkopplade kontaktytor mellan kommunen och dess intressenter och beskriver hur 
kommunen med stöd av de digitala möjligheterna kan uppnå kommunens mål. 
Strategin ska 

• prioritera bland intressenternas krav och önskemål, 
• fokusera på vad kommunen som helhet tjänar på, samt  
• beskriva hur arbetet med den digitala strategin ska organiseras. Den ska klargöra hur 

beslut tas, hur arbetet samordnas och vem som ansvarar för vad. 
 
E-förvaltning 
Sverige ställer sig bakom övriga europeiska länders definition av e-förvaltning ”E-förvaltning 
är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.” 
E-förvaltning är en iterativ process, inte en engångshändelse, som ständigt måste 
vidareutvecklas. 
 
E-tjänst 
En e-tjänst är en service som medborgare, företag och organisationer kan använda för att 
uträtta olika ärenden som de har hos exempelvis kommunen. Denna service/tjänst 
tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad 
telefonservice. En e-tjänst kan också vara intern inom kommunen och användas av 
kommunens medarbetare. Det viktigaste är att tjänsten underlättar för användaren och 
uppfyller verksamhetens behov på ett bra sätt.  
 
Verksamhetsprocess 
En verksamhetsprocess är en återkommande följd av aktiviteter i en organisation som leder 
till en produkt (vara och/eller tjänst) för kunder (medborgare) eller andra intressenter. En 
verksamhetsprocess ska tillföra nytta och ha en början och ett slut - från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov. 
 
Medborgare 
Med medborgare menas i den digitala strategin såväl enskilda individer som organisationer 
och företag i deras kontakt med kommunen. 
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