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Inledning 
Sverige befinner sig i en samhällsutveckling som drivs av digitaliseringen. 
Digitaliseringen transformerar samhällets viktigaste delar – tillväxt, och 
hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati. Kunskap om och 
förståelse för utvecklingens möjligheter, effekter och utmaningar är nödvändigt 
för att innovativt använda digitaliseringen på bästa sätt för ett hållbart 
samhälle. 

För 10 år sedan hade vanliga stationära datorerna ungefär samma kapacitet 
som våra smarta telefoner har idag. Då, år 2006, fanns varken mobilt 
bredband, tv-strömningstjänster eller surfplattor. Idag har åtta av tio svenskar 
tillgång till smarta uppkopplade telefoner. För många av oss blir det allt mer en 
självklarhet att använda mobiltelefonen, surfplattan eller datorn för att få tag 
på information, betala räkningar, handla mat, deklarera och lösa andra 
vardagliga ärenden. 
 
Medborgare behöver därför på ett enkelt och säkert sätt få tillgång till 
information och tjänster från kommunen samtidigt som anställda behöver ha 
tillgång till ett väl fungerande IT-stöd som underlättar och effektiviserar det 
dagliga arbetet. För att lyckas med detta krävs, utöver kunskap och 
kompetens, en tydlig strategi för verksamhetutveckling med hjälp av IT.  
 
Använder vi IT på ett bra sätt kan exempelvis: 
 

 demokratin göras mer tillgänglig för alla, 

 tryggheten öka för brukare i hemmet med moderna distanslösningar, 

 elevbetygen höjas med hjälp av digitala verktyg och resurser eller 

 fler arbetsuppgifter utföras hemifrån vilket ökar livskvaliten och 
samtidigt sparar tid, pengar och miljö 

 
Nyköpings kommunfullmäktige har i framtidsdokumentet Vision2030 som 
beskriver en kommun där det är enkelt och tryggt att leva och verka och där 
de kommunala verksamheterna är både effektiva, kvalitativa och ”gröna”.  
 
Nyttan av digitalisering och IT-användning är då en central fråga och kräver ett 
sammanhållet och kommunövergripande arbetssätt där gemensamma regler 
och principer styr utvecklingen.  
 
 
Nyttan av IT står i fokus 
Traditionellt har man i styrdokument för IT lagt stor vikt vid teknik, system-
utveckling och hur det ska finansieras. Något förenklat har man fokuserat på 
”HUR” man vill leverera IT samtidigt som frågan kring ”VAD” vi man egentligen 
vill uppnå med IT har skjutits år sidan. En e-strategi fokuserar just på VAD 
man vill uppnå.  
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1 Syfte 

E-strategin syftar till att med hjälp av moderna IT-lösningar skapa nytta: 
  

 Utveckla och stärka den kommunala servicen mot medborgare, 
brukare och näringsliv.  

 Samordna, effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom 
kommunens verksamheter. 

 Ta till vara de potentiella miljövinsterna med digitalisering. 
 
 

2 Utgångspunkter och principer 

Strategins utgår från Vision 2030. Utöver denna ligger Regeringens mål för IT-
politik och den Nationella digitala agendan för Sverige som övergripande 
utgångspunkter: 
 

 Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda. 

 Fokus ska läggas på tjänster som skapar nytta för privatpersoner, 
näringsliv och förvaltning. 

 En smartare förvaltning ska sträva efter och stödja innovation och 
delaktighet. 

 IT bör stödja verksamheterna på ett standardiserat, enhetligt och 
driftsäkert sätt för att nå högre kvalitet och effektivitet.  
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3 Insatsområden 

Arbetet med e-strategin bedrivs inom ett antal insatsområden. Dessa har sin 

grund i Vision 2030 och används för att skapa en så tydlig och konkret målbild 

som möjligt. 

 
Vision 2030 

 
Insatsområden 

 

Det är enkelt att komma i kontakt med 
kommunen och att framföra synpunkter 
och förslag. 

 

Stärkt medborgardialog och ökat 
digitalt innanförskap. 

 

Enkelt att hitta information om 
politiska beslut. 

 

I Nyköping finns ett bra företagsklimat 
med god rådgivning och snabb 
myndighetshandläggning. 

 

Fokus på näringslivets behov. 

 

De kommunala verksamheterna är 
kostnadseffektiva och har fokus på 
effektivitet och kvalitet. 

 

Ökad samordning och samverkan 
kring e-frågor. 

 

Utveckling av en modern e-
förvaltning. 

 

Innovation och moderna verktyg. 

 

Nyköpings kommun går före i den gröna 
omställningen. 

 

Hållbar IT. 

Inför varje verksamhetsår beslutar produktionsstyrelsen vilka aktiviteter som 

ska genomföras inom de olika insatsområdena. 
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Stärkt medborgardialog och ökat digitalt innanförskap. 

Dialogen med kommunens medborgare behöver stärkas, underlättas och 
uppmuntras med hjälp av digitala tjänster. Ett mål för den nationella digitala 
agendan är att öka det digitala innanförskapet. Med detta menas att alla som 
vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 
 
 

Enkelt att hitta information om politiska beslut. 

Medborgarnas rätt till insyn i kommunens verksamhet ska underlättas med 
säkra och lättanvända tjänster. 
 
 

Fokus på näringslivets behov. 

Företag och demokratiska organisationer ska uppleva att kommunen erbjuder 
enkla, säkra och effektiva tjänster som svarar mot deras behov och förenklar 
deras vardag. 
 
 

Ökad samordning och samverkan kring e-frågor. 

Genom att stärka samordning och samverkan kring e-frågor skapas 
förutsättningen att hitta gemensamma, kostnadseffektiva och säkra lösningar 
för kommunen som helhet. De lösningar som nyttjas och tillhandahålls 
behöver vara säkra och uppfylla de lagkrav som finns inom området.  
 
 

Utveckling av en modern e-förvaltning 

Moderna digitala verktyg gör det möjligt att åstadkomma positiva 
verksamhetsförändringar, inte endast gällande rationalisering av befintliga 
processer i förkortad tid och sänkta kostnader utan även genom att skapa 
mervärden för kommunens verksamheter och medborgare. 
 
 

Innovation och moderna verktyg. 

Den Nationella digitala agendan konstaterar bland annat att det behövs 
teknisk infrastruktur och utrustning för att samhällets invånare ska kunna ta 
del av olika digitala lösningar men också aktivt kunna delta i utvecklingen. Det 
krävs dessutom kunskaper för att kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna. 
 

 
Hållbar IT 

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att kunna minska klimatpåverkan genom 
att exempelvis minska pappers- och elförbrukning. IT kan även användas för 
att visualisera energismarta lösningar och på så sätt öka medvetenhet hos 
kommunens verksamheter och medborgare. 
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4 Genomförande, ansvar och uppföljning 

Kommunfullmäktige (KF) har det övergripande ansvaret för arbetet med e-
strategin. Strategidokumentet gäller under en mandatperiod, i samband med 
ny mandatperiod behöver styrdokumentet aktualitetsprövas. Kommun-
fullmäktige följer regelbundet upp arbetet med strategin. 
 
Produktionsstyrelsen (PS) ansvarar för att e-strategin verkställs. Detta görs 
genom att varje verksamhetsår fastställa en uppdragslista med aktiviteter 
inom e-området. Efter beslut ingår listans aktiviteter i ordinarie budget- och 
verksamhetsplaneprocess. Produktionsstyrelsen ansvarar även för arbetet 
följs upp genom regelbunden statusrapportering från e-rådet. I detta ingår 
kommunens samtliga verksamheter och bolag. 
 
På uppdrag av Kommundirektören samordnar e-rådet arbetet med att 
sammanställa den uppdragslista som arbetet utgår från. Uppdragslistan 
presenteras för produktionsstyrelsen under februari-april. Avrapportering sker 
regelbundet till Produktionsstyrelsen.  
 
 

 
 
 

 

  


