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Yttrande angående – Remittering av förslag 
till Göteborgs Stads plan för digitalisering 
2022–2025 

Yttrandet 
Digitalisering är en fråga som är viktig för demokratins utveckling och för 
Göteborgs invånare i alla åldrar. Under pandemin blev det nödvändigt att isolera 
och särskilja en specifik åldersgrupp avseende besök och social interaktion med 
andra, vilket varit allt annat än en önskvärd situation. Den psykiska hälsan har 
påverkats för denna grupp.  

Redan i november 2020 försökte vi som parti finna åtgärder för att kunna utöka 
digitaliseringen för våra äldre (se bilaga). Vi är glada att det nu verkar finnas en 
samstämmighet kring detta. Att skicka Göteborgs Stads plan för digitalisering 
2022–2025 på remiss även till Äldre samt vård-och omsorgsnämnden, är en god 
ide i frågor rörande kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser, men 
också för att kunna värna social delaktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor  
1. Initiativärende SD till kommunstyrelsen november 2020 
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Yrkande  

2020-11-17      

     

Initiativärende 

 

SD yrkande angående – Åtgärder för att Göteborgs äldre inte ska 
drabbas av skadliga följder vid social isolering.  

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen: 

 

1. Stadsledningskontoret och berörda förvaltningar kartlägger digitaliseringen på 
äldreboenden. Säkerställ att våra äldre på Göteborgs äldreboenden har tillgång till Ipads 
med tillhörande appar, alternativt stationära datorer. 

2. Stadsledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar tar därefter fram ett 
åtgärdspaket för kommunens äldreboenden som hjälper till att bryta social isolering och 
ensamhet. Även de hemisolerade 70+ ska få information om exempel på aktiviteter och 
verktyg som gör isoleringen lättare att uthärda. 

3. Ett lånesystem i Göteborgs Stad utformas för utlåning av enkla digitala hjälpmedel till 
de äldre i Göteborg som bor kvar hemma och vill/behöver låna digitala hjälpmedel. 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna vill att staden ska kartlägga nuvarande situation vid isolering av 
våra äldre. Vi vill därefter att ett åtgärdspaket som bryter den sociala isoleringen och 
ensamheten införs inom stadens äldreboenden. Även de hemisolerade 70+ ska få 
information om exempel på aktiviteter och verktyg som gör isoleringen lättare att uthärda. 
Som en skyddsåtgärd kopplat till Coronapandemin har Folkhälsomyndigheten 
rekommenderat alla som är över 70 år att isolera sig i sina hem och undvika sociala 
kontakter. De flesta äldreboenden har besöksförbud med syfte att skydda de boende från 
att smittas. Vid besöksförbud hamnar de äldre i ett läge där de tvingas begränsa sina 
sociala kontakter. Vid bekräftad smitta isoleras de boende i ännu högre grad och den 
kraftiga personalbristen gör saken ännu värre för dem. De tvingas sitta instängda på 
rummet på äldreboendet och längtar efter sina barn och barnbarn som inte får besöka de 
äldre. 

Nyttan av smittskydd är uppenbar men den sociala isoleringen kan få omfattande 
konsekvenser för de äldre. Många har hållit sig isolerade i månader. Nästan 50% av alla 
tillfrågade pensionärer känner sig mer ensamma och isolerade än före pandemin. 
Ensamhet och social isolering ger ökad risk för olika hälsoproblem. Det är även kopplat 
till depressioner. Det måste i högsta grad undvikas att de äldres vårdbehov ökar på grund 
av isolering och ensamhet. En värdig ålderdom handlar om sociala kontakter och 
stödjande verksamhet för att förebygga ett för tidigt åldrande.  

- Det är oerhört sorgligt att i livets slutskede isoleras utan att kunna ta ett sista farväl av 
nära och kära, så får det inte gå till. För många äldre har livsvillkoren förändrats påtagligt 
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genom ohälsa, nedsatta funktioner, försämring av syn, hörsel, minne och andra 
funktioner. Det är viktigt att de känner trygghet och tillit i den miljö som de befinner sig i 
och i närkontakterna. Stimulans och att delta i olika aktiviteter ökar välbefinnandet.  

I dagens moderna samhälle finns ett omfattande utbud av möjligheter som kan användas 
för att bryta den sociala isoleringen.  

Några exempel:  

• Videosamtal via surfplatta med anhöriga och mellan de boende på  

äldreboendet  

• Mer personal på äldreboenden för att ersätta minskad kontakt med anhöriga  

• En kaffestund med en bekant eller samtal i grupp via Facebook, Messenger,  

Skype, WhatsApp eller Viber  

• Telefonkonferens  

• Aktivt kontakta och etablera kontakten med anhöriga  

• Distansaktiviteter, exempelvis gemensam filmkväll  

• Äldrelinjen via organisationen Mind  

• Besök konserter och teatrar hemma  

• Gå på museer runt om i världen via virtuella visningar 
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Tilläggsyrkande – Remittering av förslag till 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–
2025 
 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

• Lägga till Äldre, vård- och omsorgsnämnden i remisslistan 
• I övrigt bifall tjänsteutlåtandet 

 
Yrkandet 
Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen som 
kommer att vara helt avgörande för att hantera den demografiska utvecklingen med allt 
fler med stora behov av vård och omsorg och för att möta behovet av nödvändig 
kompetensförsörjning. Digitalisering och införandet av välfärdsteknik innebär stora 
möjligheter men kan också innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och 
finansieringsmodeller samtidigt ses över, vilket nu är ambitionen. Nämnden för äldre 
samt vård och omsorg har en viktig roll i detta arbete. Inte minst i frågor rörande 
kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser. Vi anser därför att 
digitaliseringsplanen även bör gå på remiss till nämnden för äldre samt vård och omsorg.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-09-15 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
2.2.3 
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Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-09-10 
 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
2.2.3 

Tilläggsyrkande angående – Remittering av 
förslag till Göteborgs Stads plan för 
digitalisering 2022–2025. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka Göteborgs Stads plan för 
digitalisering 2022–2025 på remiss även till Göteborgs Stads nämnd för 
konsument och medborgarservice, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
Grundskolenämnden, Nämnden för inköp och upphandling samt Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

2. I övrigt bifalls stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Frågan om digitalisering är en fråga som påverkar alla stadens invånare. Genom att 
balansera innovation och effektivitet skapas förutsättningar för en ändamålsenlig 
digitalisering som värnar demokratin och ökar delaktigheten hos de staden är till för.  

Det är bra att fyra öppna temadialoger där representanter från stadens förvaltningar och 
bolag bjudits in för att bidra i arbetet samt att styrgruppen för Göteborgs Stads 
handlingsplan för digitalisering 2020–2021, där 12 av stadens 
förvaltningsdirektörer/verkställande direktörer finns representerade, inkluderats i arbetet 
med att ta fram planen. Det här är en fråga som är viktig för demokratins utveckling och 
för Göteborgs stads invånare i alla åldrar. Därför anser vi rödgrönrosa att även Göteborgs 
Stads nämnd för konsument och medborgarservice, Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, Grundskolenämnden, Nämnden för inköp och upphandling samt 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska få yttra sig, för att bredda 
perspektiven före beslut. 
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Remittering av förslag till Göteborgs Stads plan för 
digitalisering 2022–2025 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till nämnden för Intraservice, 
trafiknämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, kretslopp och 
vattennämnden, Business Region Göteborg AB, miljö- och klimatnämnden, Göteborgs 
hamn AB, Göteborg Energi AB, med begäran om yttrande senast tre månader efter att 
kommunstyrelsen har fattat beslut om remittering. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en 
digitaliseringsstrategi och en IT-strategi för staden, att utreda lämplig organisation för att 
möta stadens framtida digitaliseringsbehov samt ta fram en ny styr-, finansierings- och 
samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Detta ärende 
svarar mot uppdragen att ta fram en IT- och en digitaliseringsstrategi och har således en 
nära koppling till kommunstyrelsens uppdrag att ta fram IT- och digitaliseringsstrategi, 
organisation och styr-, finansierings- och samordningsmodell för framtida 
digitaliseringsbehov, dnr 0437/20.  

Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 har sin grund i handlingsplan för 
digitalisering och IT 2020–2021 som beslutades av kommunfullmäktige 2020-10-15 § 22 
liksom resultatet och analysen av den uppföljning av digital mognad som genomfördes av 
samtliga förvaltningar och bolag vid årsskiftet 2020/2021.   

I planen föreslås följande mål och inriktningar: 

1) Uppnå balans mellan effektivitet och innovation. 
2) Uppnå balans mellan interna och externa nyttor  
3) Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation.  
4) Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning. 

I arbetet med att ta fram planen har fyra öppna temadialoger genomförts där 
representanter från stadens förvaltningar och bolag bjudits in för att bidra i arbetet. 
Inbjudan har skett till berörda intressenter via nätverk och nyckelpersoner och mellan 50–
80 personer har deltagit vid varje tillfälle. Dialog har också skett i styrgruppen för 
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering 2020–2021, där 12 av stadens 
förvaltningsdirektörer/verkställande direktörer finns representerade. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-08-20 
Diarienummer 0617/21 
 

Handläggare  
Åsa Jahnsson, Ulrica Enderberg 
Telefon: 031-368 01 38, 031-368 88 00 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se  
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Stadsledningskontoret föreslår därför att planen remitteras till ett mindre antal nämnder 
och bolagsstyrelser.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planen ska ses som en viktig del i att hantera de kommande utmaningarna med resurs- 
och kompetensbrist samt välfärdens finansiering där färre ska försörja fler. Digitalisering 
som ett verktyg för verksamhetsutveckling innebär att arbetet syftar till att effektivisera 
verksamheten och att utforska nya möjligheter. Initialt kan det uppstå 
omställningskostnader, vilket kan lösas genom omprioriteringar inom ram. Det kan också 
krävas tillfällig finansiering utöver ram, för att på sikt uppnå en effektivisering i eller 
förändring av verksamheten. Eftersom nämnder och styrelser själva äger sitt 
verksamhetsutvecklingsarbete kan stadsledningskontoret inte bedöma vilka eventuella 
omställningskostnader det kan handla om utan detta får i så fall hanteras inom ramen för 
det ordinarie budgetarbetet utifrån respektive nämnds och styrelses förutsättningar.  

Viss finansiering kan möjliggöras genom att ansöka om projektmedel och det är viktigt 
att berörda verksamheter är aktiva i att söka extern finansiering när så är möjligt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Regeringen har satt upp ett övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, anger i 
sin rapport, Sveriges digitala förvaltning 2020, att en effektiv, innovativ och datadriven 
förvaltning är en förutsättning för att nå detta mål. Med hjälp av digital teknik kan 
offentlig service i högre grad utformas efter användarnas behov, öka delaktigheten och 
insynen, förenklas och göras enkla och säkra för medborgare och företag att använda. 
Digitala verktyg kan användas för att upprätthålla och höja kvaliteten i offentlig service 
och är ett av de främsta verktyg det offentliga har för att möta de välfärdsutmaningar som 
framföra allt den demografiska utvecklingen för med sig. Digitalisering av offentlig 
förvaltning möjliggör tillgängliggörandet av offentliga data. Genom att tillgängliggöra 
data för vidareutnyttjande och användande främjas innovation och möjliggörs nya 
affärsidéer och tjänster. Tillgängliggörande av data bidrar även till öppenhet och insyn, 
vilket kan främja demokratin, öka tilliten och motverka korruption.  

Enligt den statusrapport som Göteborgs universitet, Digital Förvaltning, publicerat 
Digital mognad i offentlig sektor, DIMIOS, är den nationella digitala mognaden 48 
procent och utgör en ökning med två procentenheter från föregående år. Resultatet visar 
på att det fortfarande saknas en bred uppsättning av de förutsättningar som krävs för att 
leva upp till regeringens mål om att bli bäst i världen på att dra nyttan ur digitaliseringens 
möjligheter. Vid jämförelse med föregående år påvisas en avtagande förbättring avseende 
nationell digital mognad. Denna utveckling ses som en varningssignal och något som 
behöver följas upp av respektive organisation.  

Sveriges invånare blir alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen i samhället 
och till att kommuner och regioner erbjuder digital service. Det visar en undersökning 
som SKR har låtit genomföra i april 2020. Samtidigt som acceptansnivån och viljan att 
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använda digitala tjänster har ökat till en relativt hög nivå gentemot tidigare mätningar 
finns det fortfarande ett gap för till allmänhetens förväntansnivå. Undersökningen 
genomfördes i april 2020. Därav finns det skäl att tro att rådande pandemi fortsatt har haft 
en fortsatt effekt på den digitala omställningen varav det är rimligt att anta att 
acceptansnivån enligt undersökningen nu under 2021 är ännu högre. 

Samverkan 
Dialog om planen har förts med den fackliga referensgruppen för digitalisering, 
2021-06-11. Information till CSG planeras 2021-09-09 samt informationsutskick till det 
Koncernfackliga rådet 2021-09-09. 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025.  
2. Remissfrågor 
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Ärendet  
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 remitteras till nämnden för 
Intraservice, trafiknämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, kretslopp 
och vattennämnden, Business Region Göteborg AB, miljö- och klimatnämnden, 
Göteborgs hamn AB, Göteborg Energi AB, med begäran om yttrande senast 2021-11-19 
eller tre månader efter att kommunstyrelsen har fattat beslut om remittering. med begäran 
om yttrande. 

Ärendet svarar mot uppdragen i kommunfullmäktiges budget 2020 att ta fram en IT- och 
en digitaliseringsstrategi och har en direkt koppling till ärende med dnr 0437/20.  

Beskrivning av ärendet 
Genom kommunfullmäktiges budget för 2020 beslutades att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en IT-strategi, ta fram en styr-, 
finansierings- och samordningsmodell samt utreda lämplig organisation för att möta 
stadens framtida digitaliseringsbehov. Uppdragen har nära kopplingar och beroenden till 
varandra. Genom budget 2020 beslutades även att ansvaret för att driva stadens 
digitaliseringsarbete förs över till kommunstyrelsen. Uppdragen har återredovisats i flera 
etapper, detta ärende avser en del av etapp 5. Den andra delen av etapp 5 redovisas i ett 
separat ärende och avser ärende om förslag på riktlinje för digital utveckling och 
förvaltning, dnr 0437/20. De båda ärendena har kopplingar, men är inte beroende av 
varandra.  

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog i oktober 2020 en handlingsplan som genomförs under 2020 – 
2021. Handlingsplanen innehåller ett tjugotal aktiviteter som ansågs vara möjliggörare för 
arbetet med denna långsiktiga plan. Resultatet från flera av dessa aktiviteter har bäring på 
riktningen för föreslagen plan 2022–2025. Till exempel har en ny struktur för uppföljning 
etablerats, där staden årligen avser att genomföra mätningar av kommunkoncernens 
digitala mognad. Resultatet för 2020 års mätning på en kommunkoncernnivå visar att 
Göteborgs Stad digitala mognad ligger på 52 procent, dock med variationer mellan 
förvaltningarna och bolagen. Utifrån erhållet resultat pekar forskningen bland annat på 
risker i form av utebliven nyttohemtagning och felaktiga investeringar.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (9) 
   
   

Det är inte genomförandet av mätningen, utan hur resultatet används på en 
kommunkoncernnivå samt i respektive förvaltning och bolag som är det viktiga. 
Resultatet ska utgöra en grund för den analys som ska utgöra en del av innehållet i den 
plan som enligt Göteborgs Stads riktlinje för digital utveckling och förvaltning ska finnas 
i samtliga förvaltningar och bolag.  

 

Forskning visar att digitaliseringen ofta är missförstådd, den ses som ett tillstånd som ska 
uppnås snarare än en metod för verksamhetsutveckling. Den är primärt riktad mot att 
automatisera processer under antagandet av noll grad av förändring. Digitalisering ska, 
enligt stadens definition, ses som en metod för verksamhetsutveckling och ska drivas med 
fokus på realisering av beslutade mål. Digitalisering kräver balansering mellan innovation 
och effektivitet för att säkerställa såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar och 
nyttor.  

Inom ramen för Intraservice utvecklingsportfölj finns förändringsinitiativ som avser både 
verksamhetsspecifika och gemensamma tjänster. Portföljen har, som en aktivitet i 
handlingsplanen för digitalisering och IT 2020–2021, genomlysts av Göteborgs 
universitet. Genom stadens definition av digitalisering där digitalisering betraktas som en 
metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för effektivitet 
(exploatering av givna förutsättningar) eller innovation (utforskande av nya möjligheter) 
har universitetet analyserat hur utvecklingsportföljen är balanserad. Genomlysningen 
visade att av den existerande portföljens samtliga resurser var 99 procent allokerade för 
ökad effektivitet och en procent för innovation.  

Planen  
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 har sin grund i den handlingsplanen 
som beslutades av kommunfullmäktige 2020-10-15, liksom resultatet och analysen av 
uppföljningen av digital mognad. Den enkätundersökning som genomfördes av samtliga 
förvaltningar och bolag i staden vid årsskiftet 2020/2021 ligger till grund för uppföljning 
av digital mognad.  

Nedanstående bild beskriver de områden som mätningen fokuserar på och 
kommunkoncernens samlade resultat. Det pekar på ett antal förbättringsområden att 
fokusera på framåt för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig 
digitalisering. Bilden beskriver även ett urval av indikatorer som har ett särskilt fokus vid 
uppföljning av denna plan och kommunkoncernens väg mot en ökad digital mognad.  
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I arbetet med att ta fram en långsiktig plan för digitalisering har olika nätverk och 
funktioner inom kommunkoncernen bjudits in till öppna temadialoger i syfte att skapa 
dialog och delaktighet. Inbjudan har skett till berörda intressenter via nätverk och 
nyckelpersoner och mellan 50–80 personer har deltagit vid varje tillfälle.  

Dialog har också skett i styrgruppen för handlingsplanen för digitalisering 2020–2021, 
där 12 av stadens förvaltningsdirektörer/verkställande direktörer finns representerade.  

I planen föreslås följande övergripande mål. 

”Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv och 
medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som upplevs 
värdeskapande.   

Genom att balansera innovation och effektivitet skapas förutsättningar för en 
ändamålsenlig digitalisering som värnar demokratin och ökar delaktigheten hos de vi är 
till för.  
Med öppna och tillgängliga data ska arbetet med digitalisering bidra till en 
effektiv användning av stadens resurser och ge förutsättningar för en innovativ och 
hållbar stad.”   

 
I planen föreslås följande mål och inriktningar. 

1) Uppnå balans mellan effektivitet och innovation. 
2) Uppnå balans mellan interna och externa nyttor. 
3) Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation.  
4) Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning. 

De nyttor och inriktningar som tidigare fastställts genom Göteborgs Stads handlingsplan 
för digitalisering och IT 2020 – 2021 bedöms i högsta grad fortsatt vara relevanta som 
stöd för ett ändamålsenligt digitaliseringsarbete och har kopplats ihop till de olika 
målområdena i föreslagen plan.  

En förväntad nytta som ska uppnås är en ökad möjlighet till värdering och prioritering av 
stadens behov av digital utveckling. Normalt används nyckeltal som funnits länge och 
mäter utveckling och trendbrott över tid. Nyckeltal för framdrift är något helt annat, de 
indikatorer som används syftar till att synliggöra förändringen. Uppföljningen av stadens 
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digitaliseringsarbete kommer fortsättningsvis huvudsakligen att bygga på nyckeltal med 
inriktningen vad driver ökad framdrift av digitaliseringsarbetet samt det 
forskningsbaserade enkätverktyget Dimios.  

Planen har tydliga kopplingar till flera befintliga planerande och reglerande styrande 
dokument inom områden som berör sakfrågan. Göteborgs Stads policy för digitalisering 
och IT, Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning, Göteborgs 
Stads innovationsprogram samt Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare utgör 
några viktiga styrande dokument med påverkan på denna plan. De styrande dokumenten 
kompletterar varandra och ger en helhetsbild över aktuell styrmiljö för området. Det kan 
dock finnas behov att komplettera föreslagen plan med styrande och stödjande dokument 
på förvaltningsnivå. Till exempel kan området för IT särskilt behöva ses över för 
nämnden för Intraservice utifrån sitt ansvarsområde för dessa frågor.  

Ny styrmodell träder, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, i kraft 2023-01-01. Det 
innebär att tjänsteutvecklingen för 2022 hanteras enligt nuvarande modell där processen 
med tjänsteplaner är aktuell. Planen kommer uppdateras inför 2023 med anledning av ny 
styrmodell införs. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att föreslagen plan ligger väl i linje med stadens 
Påverkansagenda, Sveriges Kommuner och Regioners strategi Utveckling i en digital tid, 
Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT såväl som EU-deklarationen Join, Boost 
Sustaine som undertecknades av kommunstyrelsens ordförande i december 2020.  

I arbetet med att ta fram planen har fyra öppna temadialoger genomförts där 
representanter från stadens förvaltningar och bolag bjudits in för att bidra i arbetet. 
Inbjudan har skett till berörda intressenter via nätverk och nyckelpersoner och mellan 50–
80 personer har deltagit vid varje tillfälle. Dialog har också skett i styrgruppen för 
handlingsplanen för digitalisering 2020–2021, där 12 av stadens 
förvaltningsdirektörer/verkställande direktörer finns representerade. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att planen remitteras till ett mindre antal nämnder 
och bolagsstyrelser som inte ingår i styrgruppen som omnämns, med undantag för 
nämnden för Intraservice.  

Uppnå balans för ändamålsenlig styrning  
Stadsledningskontoret inledde ett nära samarbete med Göteborgs universitet, digital 
förvaltning under början av 2020. Universitetet har kartlagt Intraservice 
utvecklingsportfölj som en aktivitet i handlingsplanen för digitalisering och IT 2020–
2021.  

Resultatet av kartläggningen pekar på vikten av tydliga mål för digitaliseringsarbetet samt 
en styrning där basen för prioritering bör vara andra aspekter än uteslutande kostnad för 
att säkerställa en ändamålsenlig digitalisering. Med ändamålsenlig digitalisering avses en 
balans mellan dimensionerna effektivitet – innovation samt internt – externt. Föreslagen 
plan fokuserar därav till stor del på att omfamna ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till 
det strategiska arbetet med prioritering, värdering, balansering och beslut för att 
säkerställa en ändamålsenlig och accelererad digitalisering.  
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Under hösten utbildar Göteborgs universitet ett antal förvaltningar och bolag i ett 
metodstöd för att analysera sina respektive digitala förändrings- och utvecklingsinsatser. 
Detta kommer ligga till grund för det vidare planarbetet. 

Transparens och tillgänglighet för ökad innovation 
Inom staden idag finns goda exempel på hur användning av data bidrar till innovativa 
lösningar. Framgångsrik användning av data för med sig potential att förändra hur 
verksamheter organiseras och bedrivs. I takt med att allt mer data samlas in växer också 
behovet av att förstå hur den kan användas på bästa sätt, vilket ställer nya krav på 
kompetens. Samtidigt accentueras utmaningar kring bland annat ägarskap av data, 
informations- och cybersäkerhet, integritet och tillgänglighet. Staden har, i jämförelse 
med andra kommuner, också kommit långt i arbetet med att tillgängliggöra öppna data. 
Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift.  

För att än mer förbättra möjligheterna för att lösa till exempel samhällsutmaningar, 
planering och dimensionering inom stadsutveckling och vård och omsorg etcetera 
behöver ett koncerngemensamt arbetssätt etableras. I föreslagen plan är detta ett 
prioriterat område för fortsatt arbete och implementering då det bedöms vara en mycket 
viktig möjliggörare för att kommunkoncernen som helhet och för enskilda förvaltningar 
och bolag att bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. 

Ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning 
I handlingsplanen för digitalisering och IT 2020 – 2021 genomförde 
stadsledningskontoret en aktivitet som innebar att kartlägga kompetenshöjande satsningar 
med avseende på digitalisering. Kartläggningen genomfördes genom att en enkät 
skickades till 24 förvaltningar och 24 bolag. Svarsfrekvens var hela 88 procent, samtliga 
förvaltningar och 18 bolag besvarade enkäten. Resultatet och analysen av detta har 
använts i den långsiktiga planen som föreslås.  

Slutrapportens viktigaste rekommendationer sammanfattas i följande punkter: 

• För att staden ska kunna leverera verksamhet trots de demografiska utmaningarna, 
ställs krav på en ökad kunskap om och ökad förståelse för den digitala kompetensens 
betydelse för organisationen, då det i vardagen pågår en ständig förändring och 
utveckling. För att nå uppsatta mål behöver organisationen arbeta mer proaktivt för 
att bättre utnyttja de digitala möjligheter och den potential som finns.   

• Fortsatt behöver frågan prioriteras med mål och planer i linje med Göteborgs Stads 
riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och 
förvaltning. 

• Rätt förutsättningar för nya arbetssätt är mer är än utbildning i verktyg och system. 
Digitaliseringen sätter fokus på medarbetares kompetens att hantera digitala verktyg 
och förståelse för nya lösningar som leder till effektivisering. 

• Utnyttja potentialen fullt ut i de verktyg och appar som redan implementerats i 
staden, då dessa kan ge effekter i form av till exempel tidsvinster för verksamheten 
men också möjligheter att höja/förbättra kvaliteten. 

• Digital delaktighet innebär att organisationen behöver säkerställa grundkompetens 
och en grundförståelse bland sällananvändare för ökad delaktighet, ökat engagemang 
och motivation. 
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I föreslagen plan är detta ett prioriterat område för fortsatt arbete med fokus på 
ändamålsenlig kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser. 
 

Uppföljning och fortsatt arbete med digitalisering i staden  
Ett viktigt beslut för stadens digitaliseringsarbete fattades av kommunfullmäktige i 
oktober 2020. Det handlade om införande av en ny metod och struktur för uppföljning. 
Ett antal aktiviteter som beslutats i handlingsplanen för digitalisering och IT 2020–2021 
har utgjort möjliggörare för uppföljning som vidareutvecklas i den långsiktiga planen. En 
viktig grund för uppföljning är ett kontinuerligt arbete med mätning av digital mognad 
som bygger på beprövad forskning. Den metod som valts möjliggör också jämförelser 
inom kommunkoncernen samt med andra kommuner och organisationer.  

Ytterligare ett arbete har varit att ta fram nyckeltal som driver ökad framdrift av 
digitaliseringsarbetet. Arbetet med aktiviteten har varit inriktad på utveckling av 
verksamheten. De nyckeltal som tagits fram föreslås testas genom urval av förvaltningar 
och bolag där nyckeltalen testas på historiska data liksom 2022. Detta för att säkerställa 
att rätt saker mäts och att nyckeltalen verkligen driver ökad framdrift av digitalisering. I 
planen föreslås därför ett antal förvaltningar och bolag som piloter under 2022. Faller 
resultatet väl ut revideras planen inför 2023 för att omfatta samtliga förvaltningar och 
bolag. Vissa av dessa nyckeltal återfinns som indikatorer i föreslagen plan som en del av 
uppföljningen av planens insatser. Ett fortsatt arbete med nyckeltal som driver ökad 
framdrift planeras ske inom ramen för planen.  

Ny styr-, samordnings- och finansieringsmodell träder i kraft 2023-01-01. Det innebär att 
själva tjänsteutvecklingen hanteras enligt nuvarande modell där processen med 
tjänsteplaner för det som benämns kommungemensamma interna tjänster och levereras av 
Intraservice är aktuell också under 2022. Föreslagen plan kommer uppdateras inför 2023 
med anledning av ny styrmiljö införs vilket medför att ett konsolideringsarbete behöver 
ske med fokus på arbetet med förvaltning och utveckling av gemensamma tjänster. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

 

Dokumentnamn: Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022 - 2025 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Syftet med planen är att tydliggöra den inriktning som utpekats för att uppnå 
kommunkoncernens mål och nyttor med digitaliseringsarbetet.  

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga samtliga nämnder och 
helägda bolagsstyrelser. Planen gäller även för delägda bolag där Göteborgs Stad 
är majoritetsägare.   

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2022 – 2025. 

Bakgrund 
I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en digitaliseringsstrategi och en IT-strategi, liksom en styr-, finansierings- och 
samordningsmodell samt att utreda lämplig organisation för att möta stadens 
framtida digitaliseringsbehov.  

Under 2020 – 2021 har staden haft en kortsiktig handlingsplan med hög 
detaljeringsgrad. Handlingsplanen innehöll ett tjugotal aktiviteter som ansågs vara 
möjliggörare för arbetet med denna långsiktiga plan. Resultatet från flera av dessa 
aktiviteter har bäring på planens inriktning. Till exempel har en ny struktur för 
uppföljning etablerats, där staden årligen genomför mätningar av 
kommunkoncernens digitala mognad.  

Forskning från Göteborgs universitet visar att digitaliseringen ofta är 
missförstådd, den ses som ett tillstånd som ska uppnås snarare än en metod för 
verksamhetsutveckling. Den är primärt riktad mot att automatisera processer 
under antagandet av noll grad av förändring. Digitalisering ska, enligt stadens 
definition, ses som en metod för verksamhetsutveckling och drivas med fokus på 
realisering av beslutade mål. Digitalisering kräver balansering mellan innovation 
och effektivitet för att säkerställa såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar 
och nyttor.  

Koppling till andra styrande dokument 
Planen har tydliga kopplingar till flera befintliga planerande och reglerande 
styrande dokument inom områden som berör sakfrågan. Göteborgs Stads policy 
för digitalisering och IT, Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och 
samordning av digital utveckling och förvaltning, Göteborgs Stads 
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innovationsprogram samt Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 
utgör några viktiga styrande dokument med påverkan på denna plan. De styrande 
dokumenten kompletterar varandra och ger en helhetsbild över aktuell styrmiljö 
för området. 

Ny modell för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och 
förvaltning träder i kraft 2023-01-01, det innebär att tjänsteutvecklingen hanteras 
enligt nuvarande modell för kommungemensamma interna tjänster där processen 
med tjänsteplaner är aktuell. Planen kommer uppdateras inför 2023 med 
anledning av ny styrmodell införs. 

Uppföljning av denna plan 
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp planen på en 
stadenövergripande nivå. Planen revideras vid behov utifrån genomförd 
uppföljning av planens mål och inriktning. Hur uppföljning ska ske beskrivs under 
respektive rubrik som beskriver målsättning.  

En förväntad nytta som ska uppnås, se under rubriken Övergripande mål och nytta 
för stadens digitaliseringsarbete, är en ökad möjlighet till värdering och 
prioritering av stadens behov av digital utveckling. Normalt används nyckeltal 
som funnits länge och mäter utveckling och trendbrott över tid. Nyckeltal för 
framdrift är något helt annat, de indikatorer som används syftar till att synliggöra 
förändringen.  

Uppföljningen av kommunkoncernens samlade digitaliseringsarbete inklusive 
önskvärda förflyttningar kommer fortsättningsvis att bygga på nyckeltal som 
driver ökad framdrift av digitaliseringsarbetet. Uppföljning och data samlas 
kontinuerligt in via Dimios, ett forskningsbaserat verktyg som mäter 
förutsättningar för ändamålsenlig digitalisering samt skapar möjlighet att kunna 
prioritera och värdera riktade satsningar som skapar värde.   

Genomförande 
I kommunfullmäktige budget för 2020 fastställdes kommunstyrelsens ansvar att 
driva stadens digitalisering.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att driva och samordna 
genomförandet av planen och dess insatser. Detta ska ske i samskapande med 
berörda förvaltningar och bolag.  

Måluppfyllelse för de mål som anges i planen är beroende av att hela 
kommunkoncernen etablerar ändamålsenliga arbetssätt, till exempel vad gäller 
balansering av pågående och nya förändringsinsatser inom området.  
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Planen 
Övergripande mål och nytta  
Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, 
näringsliv och medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som 
upplevs värdeskapande.  
Genom att balansera innovation och effektivitet skapas förutsättningar för en 
ändamålsenlig digitalisering som värnar demokratin och ökar delaktigheten hos de 
vi är till för. 
Med öppna och tillgängliga data ska arbetet med digitalisering bidra till en 
effektiv användning av stadens resurser och ge förutsättningar för en innovativ 
och hållbar stad.  
 
Prioriterade nyttor som på sikt ska uppnås med stöd av denna plan för att möta 
stadens utmaningar: 

• Höjd kvalitet i och tillgänglighet till stadens digitala service. 
• Ökad realisering av kvalitativa och ekonomiska nyttor och effekter.  
• Ökad förmåga till analys och kunskapsbildning. 
• Ökad möjlighet till värdering och prioritering av stadens behov av digital 

utveckling.   
• Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för prioritering. 
• Ökad möjlighet till dialog och delaktighet. 
 
Mål och inriktningar  
Planen består av fyra mål som är kopplade till det övergripande målet. Till 
respektive mål finns ett antal inriktningar definierade.  

 

Figur 1. Mål som är kopplade till de inriktningar som beslutats av kommunfullmäktige genom 
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021  
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Planen och dess insatser grundar sig i kommunkoncernens digitala mognad som 
utgörs av ett antal områden. Indikatorerna per kategori visar de sakområden som 
avses följas upp framledes. 

 

Figur 2. Resultatet för 2020 års mätning av kommunkoncernens digitala mognad 
(DIMIOS).  

Mål: Uppnå balans mellan effektivitet och innovation 

Nuläge 

Under 2020 har en ny struktur för uppföljning av digital mognad etablerats. 
Staden har för avsikt att årligen genomföra mätningar av kommunkoncernens 
digitala mognad. Resultatet för 2020 års mätning på en kommunkoncernnivå visar 
att Göteborgs Stad digitala mognad ligger på 52 procent, dock med variationer 
mellan förvaltningarna och bolagen. Utifrån resultatet pekar forskningen på bland 
annat risker i form av utebliven nyttohemtagning och felaktiga investeringar.  

Inom ramen för Intraservice utvecklingsportfölj samlade utvecklingsprojekt finns 
förändringsinitiativ som avser både verksamhetsspecifika och 
kommungemensamma interna tjänster. Portföljen har, som en aktivitet i 
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021, genomlysts 
av Göteborgs universitet. Utifrån att digitalisering betraktas som en metod för 
verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för effektivitet 
(exploatering av givna förutsättningar) eller innovation (utforskande av nya 
möjligheter) har universitetet analyserat hur existerande utvecklingsportfölj är 
balanserad. Genomlysningen visade att av den existerande portföljens samtliga 
resurser var 99 procent allokerade för ökad effektivitet och en procent för 
innovation.  

 Nyläge - framtidsscenario 

   Kommunkoncernens digitala satsningar har en hög verkningsgrad som en 
effekt av både möjliggörande arv och hög förmåga. Digital utveckling och 
förvaltning bedrivs resurseffektivt och rätt prioriteringar görs. Organisationen 
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är framgångsrik i att driva och balansera effektivitet och innovation inom 
ramen för den digitala styrningen vilket skapar ökade samverkansmöjligheter 
inom och utom staden. Existerande praxis kring prioritering och 
beslutsfattande relaterat till digitala initiativ genomförs med en styrning och 
uppföljning som premierar långsiktighet och innovation. Investeringarna har 
fokus på både effektivitet och innovation som skapar inre och yttre nyttor. 
Kommunkoncernen har ett medvetet och systematiskt arbetssätt för hur 
innovationer kan skalas, inte bara inom utan även utanför den specifika 
verksamheten.  

 

Figur 3. Beskriver utgångsläge (turkos punkt) kontra önskat nyläge (siktet) för att möjliggöra att 
uppnå kommunkoncernens övergripande mål med digitalisering. 
 

Insatser 
• Genomföra en samlad analys av kommunkoncernens, det vill säga 

förvaltningar och bolags, utvecklingsportföljer riktade mot effektivitet 
eller innovation. 

• Fortsätta utveckla arbetssätt för och införliva uppföljning och nyckeltal 
som driver framdrift av digitaliseringsarbetet i ordinarie processer.  

• Införa metodstöd och ta fram digitalt stöd för prioritering och värdering 
för arbetet med behovs- och beslutsunderlag. 

• Fokusera kommande investeringar utifrån önskat nyläge som skapar nytta 
och effekthemtagningar. 
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Uppföljning  

Nuläge för nedan indikatorer anges i figur 2 och nyläge anges samlat i figur 3.  

Mått/indikator  Beskrivning  Mätmetod 
Balansering  
Prioritering 

                                                          
Mäter hur väl process för att prioritera 
digitala investeringar fungerar 

                                                   
Dimios: Prioritering 

Innovation                
Digitalt först 

                                                           
Mäter hur bra verksamheten är på att 
alltid tänka digitalt först vid 
verksamhetsutveckling 

                                       
Dimios: Digitalt först 

Effektivitet 
Portföljstyrning 

 

                               

Den strategiska 
samordnings-
gruppens effektivitet 
ska vara så hög som 
möjligt.  

                                                      
Mäter hur väl verksamheten har 
kontroll över projekt som skapar 
mycket goda förutsättningar för drift 
och utveckling i linje med strategiska 
målsättningar  

Det krävs väl utvecklade underlag 
inför beslut. Nytta ska vara fastställd 
och kunna mätas. Nyttoberäkningen 
aggregeras på övergripande nivå. 
Gruppens effektivitet är avgörande för 
framdrift i digitaliseringsarbetet. 

                                                 
Dimios: Prioritering 

 

                                         

Processmått för ledtider: 

- Genomströmnings-
hastighet 

- Antal bordläggningar 
- Skäl för bordläggning 

Teknik          
Infrastruktur 

 

Styrning 

                                                      
Mäter hur väl IT-infrastruktur 
möjliggör såväl effektivitet som 
innovation 

Mäter hur väl styrningen ger både 
kontroll och förutsättningar för 
innovation 

 
Dimios: Infrastruktur 
 
 
 
Dimios: Styrning 

 

Mål: Uppnå balans mellan interna och externa nyttor  

Nuläge 

Utifrån den analys och genomlysning av Intraservice utvecklingsportfölj som 
genomfördes under 2020, med stöd av Göteborgs universitet, Digital förvaltning 
framgår att interna nyttor prioriteras där digitalisering primärt används för att 
automatisera och driva inre effektivitet på bekostnad av externa nyttor 

Nyläge - framtidsscenario 

   Prioritering och beslutsfattande för digitala satsningar genomförs med stöd av 
kriterier som premierar långsiktighet och extern nytta.  
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Boende, besökare, näringsliv och verksamhet involveras i och är 
samskapande i förändringsarbetet. Förändringsarbetet grundar sig på 
användardriven innovation och utveckling där progress på ett enkelt och 
transparent sätt kan följas och ge stöd för nya vägval och investeringar. 
Tjänster erbjuds som utgår från användarnas behov och livshändelser.  

Se figur 3.  

Insatser 

• Införa metodstöd och ta fram digitalt stöd för prioritering och värdering 
för arbetet med behovs- och beslutsunderlag (anges även som åtgärd i 
målet om att uppnå balans mellan effektivitet och innovation). 

• Tillgängliggöra och fortsatt utveckla och implementera ändamålsenliga 
metodstöd för nyttorealisering, användardriven innovation/utveckling samt 
stöd för uppföljning av digital mognad.  

• Fortsatt utveckla uppföljning av digital mognad samt realisering och 
effekter av kommunkoncernens digitaliseringsarbete. 

• Utforska och utveckla finansiella modeller som möjliggör innovation.  
• Öka transparens och visualisering av den utveckling och progress som 

planeras och genomförs (anges även som åtgärd i målet om att säkerställa 
transparens och tillgänglighet för ökad innovation). 

• Fortsatt utveckla gemensam kunskapsarena utifrån ökad delaktighet från 
boende, besökare, näringsliv och verksamhet (anges även som åtgärd i 
målet om att säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för 
omställning). 

 

Uppföljning 

Nuläge för nedan indikatorer anges i figur 2 och nyläge anges samlat i figur 3.  

Mått/indikator  Beskrivning  Mätmetod 
Balansering                         
Nyttan realiseras och 
effekthemtagning görs i 
digitala 
utvecklingsprojekt. 

 

 

                   
Nyttorealisering 

 

                                             
Nyttor följs upp för att 
säkerställa att definierade 
nyttor uppstår i större 
digitaliseringsprojekt. Det 
ger verksamheterna och 
kommunledningen 
möjligheter till aktiv 
styrning. 

                                          
Mäter hur bra verksamheten 
är på att konsekvent mäta 
och följa upp effekten av 
digitala investeringar. 

 
• Utveckla nyttoregister i 

staden.  
• Ledtid digital process mot 

analog process = tidsbesparing 
för företag/medborgare.  

• Ledtid digital process mot 
analog process = tidsbesparing 
internt antal analoga tjänster 
som ersatts av digitala.                                                                                                  

                                          
Dimios: Nyttorealisering 
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 Nyttokontroll 

 

Mäter hur bra verksamheten 
är på att realisera nyttan av 
digitala initiativ. 

  Dimios: Nyttokontroll 

Innovation                     
Staden erbjuder tjänster 
som utgår från 
användarnas behov och 
livshändelser.   

                 
Användarinvolvering 

             

                                                
Antal digitala tjänster som är 
befintliga och nyutvecklas 
med metod där användaren är 
i centrum. 

                                                
Mäter hur bra verksamheten 
är på att involvera användare 
i utvecklingen av nya digitala 
lösningar. 

                                            
Antal medarbetare per 
förvaltning/bolag som 
genomgått utbildningen 
Användardriven utveckling. 

                                             
Dimios: Användarinvolvering 

 

Mål: Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation - nuläge 
Data kan ses som en grundsten i ett modernt kunskapssamhälle. Framgångsrik 
användning av stora datamängder för med sig potential att förändra hur 
verksamheter organiseras och bedrivs. I takt med att allt mer data samlas in växer 
behovet av att förstå hur den kan användas på bästa sätt, vilket ställer nya krav på 
kompetens. 

Datadriven innovation förväntas ge värdefulla bidrag till att lösa 
samhällsutmaningar. Tillgång till och användning av data förbättrar möjligheterna 
för exempelvis samhällsplanering och planering och dimensionering inom vård 
och omsorg / hälso- och sjukvård. Samtidigt accentueras utmaningar kring bland 
annat ägarskap av data, informations- och cybersäkerhet, integritet och 
tillgänglighet.  

Inom staden idag finns flertal goda exempel på hur användning av data bidrar till 
innovativa lösningar och förbättrar möjligheter till planering. Dock saknas ett 
gemensamt arbetssätt och fokus på hur data kan drivas som strategisk resurs.  

Nyläge - framtidsscenario 

   Staden är ständigt uppkopplad och sammankopplad med en stabil digital 
infrastruktur. Med stöd av insamlade data kommunicerar stadens 
verksamheter med sin omvärld på ett enkelt och effektivt sätt. Staden verkar 
för att den data som samlas när verksamhet, boende, besökare och näringsliv 
behöver den kan tillhandahållas på ett effektivt sätt.  

Det finns ett tydligt ägarskap och hantering av data. Kommunkoncernen har 
ett gemensamt och etablerat arbetssätt som driver data som strategisk resurs 
vilket i sin tur främjar innovation och bidrar till en effektiv förvaltning och 
hantering av data. Arbetssättet bidrar till ökad tillgång, användbarhet och 
vidareutnyttjandet av data både inom och utom organisationen.  



 

Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022 - 2025 11 (13) 
   
   

Boende, besökare och näringsliv har en hög tillit till att den information och 
data som lämnas eller hämtas via digitala kanaler hanteras på ett rättssäkert 
sätt.   

Insatser  

• Införa arbetssätt, modeller och metoder för data som strategisk resurs. 
• Tydliggöra och säkerställa relevant digital kompetens och förmåga (anges 

även som åtgärd i målet om att säkerställa ändamålsenlig 
kompetensförsörjning för omställning). 

• Öka transparens och visualisering av den utveckling och progress som 
planeras och genomförs (anges även som åtgärd i målet om att uppnå 
balans mellan interna och externa nyttor).  

Uppföljning 

Nuläge för nedan indikatorer anges i figur 2 och nyläge anges samlat i figur 3.  

Mått/indikator  Beskrivning  Mätmetod 
Innovation              
Öppna data 

 

 

                                
Öppen utveckling 

                                      
Mäter hur bra 
verksamheten är på att 
arbeta med öppna data 
och att säkerställa att data 
görs tillgänglig för såväl 
användare som utvecklare 

Mäter hur öppna 
verksamheterna är mot att 
involvera externa parter i 
utvecklingen av nya och 
existerande digitala 
lösningar 

                                                       
Dimios: Öppna data 

 

 

                                                     
Dimios: Öppen utveckling 

Staden delar data mellan 
förvaltningar och bolag. 

Av möjlig delad data ska 
så mycket som möjligt 
användas. Mer av våra 
data tillgängliggörs för att 
skapa värde genom 
möjligheter till 
innovation, insyn och för 
att stärka demokratin. 

• Antal datamängder nyttjade av 
förvaltning/bolag. 

• Antal datamängder delade 
mellan förvaltning/bolag. 

• Andel av formulär som hämtar 
information (pre-filled forms). 

• Antalet anrop per år och 
datamängd. 
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Mål: Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning  

Nuläge 

I Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020 – 2021 
genomförde stadsledningskontoret en kartläggning inom stadens förvaltningar och 
bolag av kompetenshöjande satsningar avseende digitalisering. Resultatet av 
kartläggningen visar på att det finns behov av ett mer proaktivt arbete med digital 
kompetens för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter. Ett arbete har också 
genomförts, inom ramen för Program för attraktiv arbetsgivare, med att fastställa 
en process för att hantera förändringar med fokus på medarbetare samt 
kunskapshöjande insatser i form av utbildnings- och presentationsmaterial. 

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur service bedrivs, och kommer 
att bedrivas. Olika perspektiv kommer att behöva mötas, med olika kompetens 
från olika områden. Komplexa utmaningar kommer att ställa nya krav på nya 
kompetenser. Genom att aktivt verka för kompetensutveckling skapas en god 
grund inför framtiden. 

Digital kompetens har identifierats som en nödvändig förutsättning för 
digitalisering och digital transformation. Utan tillgång till rätt kompetens minskar 
vår förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens inkluderar 
individens förmåga att använda digitala lösningar för problemlösning och 
kunskapsgenerering, så som grundläggande användning av olika programvaror, 
förmågan att hitta och använda digital information etcetera. För att kunna bedriva 
verksamhet i ett allt mer digitalt samhälle behöver organisationen säkerställa hela 
spektrumet av digital kompetens, från basala färdigheter till spetsförmågor. 
Kompetensutveckling krävs genom såväl nyrekrytering som vidareutbildning. Det 
primära målet är en omställningsförmåga och acceptans av att 
verksamhetsutveckling är ett konstant arbete. 

Nyläge – framtidsscenario 

  Samtidigt som staden har en likvärdig och hög kvalitet på digital service och 
tjänster tas medarbetares förmågor och engagemang tillvara, 
kompetensförsörjningen säkras och nya kompetenser utvecklas i takt med den 
digitala omställningen. 

Kommunkoncernen har en hög förförståelse för relationen mellan digital 
förmåga och digitalt arv. Förflyttningen mot en ökad digital mognad sker 
genom en proaktiv växelverkan mellan dessa. Resan mot digital mognad 
hanteras genom flera mindre och systematiska förändringsinsatser för att 
skapa förutsättningar för ökad digital förmåga. Genom att målmedvetet arbeta 
med utvecklingsuppdrag, i nära samarbete med verksamheten, skapas ett 
lärande, kunskapsspridning och digitalisering är en given del i verksamheten. 
Det finns en god kunskap och kompetens om ett systematiskt arbetssätt för att 
leda i förändring. Medarbetarnas tillit, självförtroende och förståelse kring 
digitalisering är hög.  
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Insatser 

• Tydliggöra och säkerställa relevant digital kompetens och förmåga genom 
kompetens- och resursinventering och kompetensutvecklande insatser.  

• Fortsatt arbete med kompetensutvecklande insatser och implementering av ett 
gemensamt systematiskt arbetssätt och process för att hantera och leda 
förändringar.  

• Fortsatt utveckla gemensam kunskapsarena utifrån ökad delaktighet från 
boende besökare, näringsliv och verksamhet (anges även som åtgärd i målet 
om att uppnå balans mellan interna och externa nyttor). 

Uppföljning 

Nuläge för nedan indikatorer anges i figur 2 och nyläge anges samlat i figur 3.  

Mått/indikator  Beskrivning  Mätmetod 
Balansering 
Kompetensförsörjning 

                              

                                                  
Mäter hur bra verksamheten är på 
att säkerställa långsiktig tillgång 
till relevant digital kompetens 

                                   
Dimios: Kompetens-
försörjning 

Organisation 
Kompetens 

                                                  
Mäter kompetensmix bland 
medarbetare som stödjer såväl 
existerande som förväntade behov 

                                         
Dimios: Kompetens 

Användare Mäter hur nöjda användarna är, 
såväl interna som externa 

Dimios: Användarnöjdhet 

Kompetens leda (i) 
förändring 

Enkät Inom ramen för Program för 
attraktiv arbetsgivare, 
strategi 2b 
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Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025  
Remissmall  
Instruktion: Eventuella svar skrivs i de vita rutorna. Bedömningarna kan med 
fördel innehålla konkreta förslag. 
 

Nämnd/styrelse  
 

Fråga Kommentar/bedömning/förslag 
Hur ser ni på nulägen och nylägen 
som beskrivs i planen? 

 

Tydliggör mål och insatser 
inriktningen för stadens 
digitaliseringsarbete? 

 

Leder insatserna till måluppfyllelse?  
Hur ser ni på insatsernas 
genomförbarhet och relevans utifrån 
kommunkoncernens gemensamma 
behov och utmaningar inom området? 

 

Hur ser ni på uppföljningens 
genomförbarhet och relevans utifrån 
kommunkoncernens gemensamma 
behov och utmaningar inom området? 

 

Hur kan målgruppsperspektivet 
förstärkas inom ramen för mål och 
insatser i planen? 

 

Hur kan övergripande, gemensam 
styrning och samordning förstärkas 
inom ramen för mål och insatser i 
planen? 

 

Hur kan säkerställande av relevant 
digital kompetens och förmåga 
förstärkas inom ramen för mål och 
insatser i planen? 

 

Hur kan ledarskap och 
förändringsledning förstärkas inom 
ramen för mål och insatser i planen? 

 

Ytterligare kommentarer? (Formalia, 
definitioner, indikatorer, behov av 
underliggande styrande dokument 
etc.) 

 

 

  
 

  
  

Remissutskick 
Utfärdat 2021–08-16 
Diarienummer 0617/21 
 

Handläggare: Åsa Jahnsson, Ulrica Enderberg 
Telefon: 031-368 01 38, 031-368 88 00 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se  
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