
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (8) 
  

   

Svar på remiss gällande Göteborgs Stads 
plan för digitalisering 2022-2025  
Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande.  
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, i enlighet med bilaga 1, remitteras till 
utvalda bolag och förvaltningar inom Göteborgs stad. 

Då stadens plan för digitalisering kommer att gälla hela kommunkoncernen, det vill säga 
samtliga nämnder och helägda bolagsstyrelser samt för delägda bolag där Göteborgs Stad 
är majoritetsägare, är utformningen av planen av vikt för trafikkontorets verksamhet.  

Trafikkontoret välkomnar arbetet med gemensamma planer för kommunkoncernen, både 
kortsiktig handlingsplan och långsiktig plan, för att man på en stadensnivå ska kunna 
leda, styra och genomföra aktiviteter för att nå de mål och nyttor som är framtagna för att 
möta stadens digitaliseringsbehov. För bästa stöd och styrning av stadens 
digitaliseringsinitiativ framåt vill trafikkontoret peka på ett antal områden som kan 
utvecklas i planen: 

- Det är av stor vikt att det är tydligt hur planen är tänkt att tillämpas på olika 
nivåer (staden övergripande och förvaltningsnivå) för att säkerställa resurser och 
skapa tydliga insatser som bidrar till effektivt arbete för att nå gemensamma och 
specifika mål. Målgruppsperspektivet är enbart definierat på en övergripande 
nivå och trafikkontoret ser att målgrupperna bör definieras vid förtydligande om 
insatserna (vad, vem och hur).  
 

- Planen är uppbyggd på tre övergripande mål inklusive ett antal nyttor. Dessa 
övergripande mål har brutits ner till fyra specifika mål. Planen har sitt fokus på de 
fyra specifika målen utifrån nuläge, nyläge (önskat läge), insatser och 
uppföljning. Trafikkontoret anser att det är önskvärt att förtydliga de 
övergripande målen, de fyra specifika målen samt de tillhörande insatserna, för 
att genom det tydliggöra förväntningarna och förutsättningarna att nå uppsatta 
mål.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-10-27 
Diarienummer 07352/21 
 

Handläggare 
Elin Dartfeldt/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 24 46 
E-post: elin.dartfeldt@trafikkontoret.goteborg.se  
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- Digitaliseringen ska harmonisera med och genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det är önskvärt att det på ett så tydligt och konkret sätt som möjligt 
framgår i planen att för att lyckas med digitaliseringen på lång sikt måste 
perspektiv som miljö- och klimatomställning, medborgarperspektiv, demokrati, 
informationssäkerhet, dataskydd och personlig integritet vara integrerade i 
arbetet. Nuvarande förslag på plan adresserar inte ovan nämnda perspektiv. 
 

- Trafikkontoret ser det positivt att arbeta med nuläge och nyläge för att belysa och 
tydliggöra vilka förflyttningar som behöver göras i staden och på 
förvaltningsnivå.  
 

- Ett stort fokus i planen ligger på enkätverktyget DiMiOS. Trafikkontoret anser att 
det är bra med ett kontinuerligt insamlings- och uppföljningsverktyg, men är 
tveksam om DiMiOS ger det underlag som behövs för att kunna styra och skapa 
mål på stadennivå och på förvaltningsnivå.  
 

- Planen har ett stort fokus på mått och indikatorer. Trafikkontoret noterar 
svårigheten i att mäta vissa indikatorer i planens uppföljning.  
 

- Planen nämner att man ska säkerställa att definierade nyttor och effekter uppstår i 
större digitaliseringsprojekt. Trafikkontoret anser att det finns ett behov av ett 
stadengemensamt arbetssätt och metodstöd för uppföljning av nyttor och effekter 
(nytto- och effekthemtagning). 
 

- Den digitala omställningen kräver ökade resurser, nya kompetenser och högre 
krav på kompetenser. För att säkerställa relevant digital kompetens behöver 
planen förtydliga kopplingen mellan nyläge, insatser och kompetenshöjande 
insatser samt kompetensförsörjning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Digitalisering ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling, att arbetet syftar till att 
effektivisera verksamheten, nå ökad kundnytta och att utforska nya möjligheter. Detta 
innebär initialt ett resursbehov för omställningskostnader, vilket kan lösas genom 
prioriterade medel i budget, men även genom viss omprioritering inom ordinarie 
budgetarbetet. Det kan också krävas tillfällig finansiering utöver ram, där viss 
finansiering kan möjliggöras genom att ansöka om externa projektmedel, för att på sikt 
uppnå en effektivisering i eller förändring av verksamheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte 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, och göra den enklare och säkrare för medborgare och företag att använda. 
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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. 

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 
använda digitala tjänster har ökat till en relativt hög nivå gentemot tidigare mätningar 
finns det fortfarande ett gap till allmänhetens förväntansnivå. Det finns skäl att tro att 
rådande pandemi har haft en fortsatt positiv effekt på den digitala omställningen, vilket 
gör att det är rimligt att anta att acceptansnivån år 2021 är ännu högre. 

Invånarna är alltmer positiva till digitaliseringen i samhället men behov och möjligheter 
att använda sig av digital teknik varierar. 

Samverkan 
Stadsledningskontoret har fört dialog om planen med den fackliga referensgruppen för 
digitalisering, 2021-06-11 och information har skickats till central samverkansgrupp 
(CSG) och det Koncernfackliga rådet 2021-09-09.  

Förhållande till styrande dokument 
Planen har kopplingar till flera befintliga planerande och reglerande styrande dokument 
inom områden som berör sakfrågan med påverkan på denna plan.  
 
Ny modell för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning 
träder i kraft 2023-01-01 vilket 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 att ny styrmodell införs.  
 
De styrande dokumenten enligt listan nedan kompletterar varandra och ger en helhetsbild 
över aktuell styrmiljö för området. 
 

- Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT 
- Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital 

utveckling och förvaltning 
- Göteborgs Stads innovationsprogram 
- Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare  
- Ny modell för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och 

förvaltning  

 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025.  
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Ärendet  
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, i enlighet med bilaga 1, remitteras till 
utvalda bolag och förvaltningar inom Göteborgs stad, med begäran om yttrande senast 
2021-12-15. Trafiknämnden har begärt och fått förlängning av svarstid till 2021-12-17. 

Beskrivning av ärendet 
Då stadens plan för digitalisering kommer att gälla hela kommunkoncernen, det vill säga 
samtliga nämnder och helägda bolagsstyrelser samt för delägda bolag där Göteborgs Stad 
är majoritetsägare, är utformningen av planen av vikt för trafiknämndens verksamhet. Det 
är av stor vikt att det är tydligt hur planen är tänkt att tillämpas på både 
stadenövergripande- och på förvaltningsnivå för att säkerställa resurser och tydliggöra 
insatser som bidrar till att vi når gemensamma och specifika mål.   

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

Under 2020 – 2021 har staden haft en kortsiktig handlingsplan med hög detaljeringsgrad. 
Handlingsplanen innehåller ett tjugotal aktiviteter som anses vara möjliggörare för arbetet 
med denna långsiktiga plan. Resultatet från flera av dessa aktiviteter har bäring på 
planens inriktning. 

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.  

Sammanfattning av planen 
Syftet med planen är att tydliggöra en inriktning för att uppnå kommunkoncernens mål 
och nyttor med digitaliseringsarbetet.  

Planen är uppbyggd på tre övergripande mål inklusive ett antal nyttor. Dessa 
övergripande mål har brutits ner till fyra specifika mål, 

- Uppnå balans mellan effektivitet och innovation 
- Uppnå balans mellan interna och externa nyttor 
- Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation 
- Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning 

Planen har sitt fokus på de fyra specifika målen utifrån nuläge, nyläge (önskat läge), 
insatser och uppföljning.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna genomförandet och uppföljningen 
av planen på en stadenövergripande nivå, i samskapande med berörda förvaltningar och 
bolag.  

Planen revideras vid behov utifrån genomförd uppföljning av planens mål och inriktning. 
Uppföljningen av kommunkoncernens samlade digitaliseringsarbete inklusive önskvärda 
förflyttningar kommer fortsättningsvis att bygga på nyckeltal som driver ökad framdrift 
av digitaliseringsarbetet. 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret välkomnar arbetet med gemensamma planer för kommunkoncernen, både 
kortsiktig handlingsplan och långsiktig plan för digitalisering. Planerna är en 
förutsättning för att på en stadennivå kunna leda, styra och genomföra aktiviteter, för att 
nå de mål och nyttor som är framtagna för att möta stadens digitaliseringsbehov.  

Trafikkontoret står bakom stadens definition, där digitalisering ska ses som en metod för 
verksamhetsutveckling och drivas med fokus på realisering av beslutade mål. 

I planen anges att den skall vara ett stöd för alla medborgare i staden. Trafikkontoret 
anser att planens uppbyggnad, struktur och innehåll kräver förförståelse och att man är 
insatt i stadens digitaliseringsarbete. Det finns en logik och pedagogik i planen vilket gör 
den begriplig i struktur men om planen ska vara ett stöd till alla medarbetare i staden 
behöver den inledande rubriken ”bakgrund” kompletteras med det arbete som redan 
genomförts samt förtydliganden av definitioner och verktyg. 

Planens utformning bygger främst på Forskningskonsortiet Digital Förvaltning 
(Göteborgs Universitet) och deras framtagna verktyg ”Digital Mognad i Offentlig Sektor” 
(DiMiOS) och ”Portföljstyrning för digitala initiativ i offentlig sektor” (PIOS). Planen 
skulle troligtvis få ytterligare bredd om fler kunskapskällor gett input till planens 
utformning och innehåll. 

Kommentarer på nulägen och nylägen som beskrivs i planen 
Trafikkontoret ser det positivt att arbeta med nuläge och nyläge för att belysa och 
tydliggöra vad som behöver göras i staden och på förvaltningsnivå.  

Nylägenas målbilderna upplevs relevanta men kopplingen till insatser och uppföljning 
saknas på vissa håll eller är svåra att utläsa.  

En av framgångsfaktorerna i planen är att planen både i nylägen och i insatser eftersträvar 
systematiska arbetssätt och metodstöd inom flera områden. Trafikkontoret ser dock ett 
behov av att ta fram kriterier för prioritering, värdering och nyttorealisering inför val av 
insatser och metoder.  

Det är av vikt att planen förtydligar möjligt genomförande kopplat till det digitala i en 
verksamhet. Att ett digitalt arv påverkar hur mycket en verksamhet kan satsa på 
innovation utöver de insatser som redan behövs för att upprätthålla eller effektivisera 
redan befintliga systemstöd. För att få möjlighet och resurser att arbeta med innovation 
kan insatserna behöva kompletteras med arbetssätt och stöd för att avveckla gamla 
systemstöd. 

Det känns viktigt och relevant att belysa att om staden ska ha en gemensam bild av en 
användares behov (livshändelser) måste staden skapa en tydlig gemensam styrning och 
ett gemensamt arbetssätt. 

Kommentarer på om mål och insatser som beskrivs i planen ger inriktning och 
leder till måluppfyllelse för stadens digitaliseringsarbete 
Trafikkontoret anser det önskvärt att förtydliga de övergripande målen och de tillhörande 
fyra specifika målen ytterligare.  

Överlag behöver insatserna förtydligas och kompletteras med hur dessa ska samordnas, 
hur och av vem de ska genomföras samt vad det kommer finnas för stöd för förvaltningar 
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och bolag vid eventuella kunskapshöjande insatser eller organisationsförändringar. Med 
dessa förtydliganden och kompletteringar ger planen bättre förutsättningar för 
organisationen att nå uppsatta mål (mer proaktivt) och en tydlighet om vad som förväntas.  

Trafikkontoret ser svårigheter i att utföra insatser enbart på förvaltningsnivå och ser 
därmed ett stort behov av samordning på stadennivå.  

I planen är det svårt att avläsa kommande kompetensinsatser för att säkerställa 
ändamålsenlig kompetensförsörjning för den digitala omställningen. Flertalet insatser 
hänvisar till fortsatt utveckling av redan påbörjade aktiviteter som för trafikkontoret är 
okända. Det hade varit önskvärt om kompetenser kopplades till insatser och mål och att 
det fanns en sammanhållande plan för lämpliga vidareutbildningar inom staden. Inom 
vissa branscher och kompetenser är det svårt att rekrytera och det finns få resurser som 
kan arbeta strukturerat med frågan. Det behövs gemensamma krafter och ett gemensamt 
arbete i staden för att uppnå målen i planen gällande kompetens.  

Trafikkontoret vill belysa vikten av tydlighet om hur kostnader och resurser behöver 
fördelas i staden för att nå målen. För att nå målet med att skapa balans mellan effektivitet 
och innovation bör staden utveckla gemensamma arbetssätt exempelvis ledningssystem 
för informationshantering. Detta skulle effektivisera och frigöra tid för 
kärnverksamheterna. Innovation kräver att man testar nytt och detta innebär att 
verksamheterna behöver frigöra resurser för en osäker leverans och eventuella 
”förgäveskostnader”. Trafikkontoret ser att arbete med innovation kräver resurser i 
budget för IT kostnader och digitalisering. Viss finansiering kan möjliggöras genom att 
ansöka om externa projektmedel. Trafikkontoret efterfrågar ett stadengemensamt 
arbetssätt och struktur för att aktivt kunna söka extern finansiering när så är möjligt. 
Trafikkontoret vill också lyfta frågan om en centraliserad innovationsbudget med medel 
att söka för digital omställning för verksamheterna.  

Digitaliseringen ska harmonisera med och genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det är önskvärt att det på ett så tydligt och konkret sätt som möjligt framgår i 
planen att för att lyckas med digitaliseringen på lång sikt måste perspektiv som miljö- och 
klimatomställning, medborgarperspektiv, demokrati, informationssäkerhet, dataskydd och 
personlig integritet vara integrerade i arbetet. Planen idag adresserar inte ovan nämnda 
perspektiv. 

Vidare nämns inte alls några insatser för bevarandet och förvaltningen av den ökade 
datamängd som digitaliseringen innebär över tid. En ökad digitalisering innebär inte bara 
ökad mängd data utan också en mer avancerad och svårbevarad struktur. Planen bör lyfta 
gemensamma insatser för informationshantering med en tydlig styrning som kopplar ihop 
dataskydd och informationssäkerhet med digitalisering.  

Planen beskriver utmaningar kring bland annat ägarskap av data, informations- och 
cybersäkerhet, integritet och tillgänglighet. Att bevara samband och beroenden mellan 
olika datakällor och eventuellt med olika informationsägare på ett säkert och tillförlitligt 
sätt är ett uppdrag som kräver långsiktigt och strategiskt arbete. Framtida 
insamlingsstrategier, datastrukturer, valideringsmetoder, förvaltarskap och 
bevarandestrategier behöver tas fram innan data och information skapas/insamlas. 
Komplexiteten i detta underskattas ofta. Genom att inte från början ta med detta 
perspektiv riskerar staden på sikt en enorm informationsförlust. Det är inte bara önskvärt 
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att information som produceras kan bevaras över tid, utan även i detta fall en fråga om 
lagefterlevnad då kommunen är skyldig att bevara information i enlighet med svensk 
arkivlagstiftning. 

Trafikkontoret vill skicka med att man i planen bör integrera implementering och 
kommunikationsinsatser för planens genomförande.  

Kommentarer på hur trafikkontoret ser på uppföljningens genomförbarhet och 
relevans utifrån kommunkoncernens gemensamma behov och utmaningar 
inom området 
Ett stort fokus i planen ligger på enkätverktyget DiMiOS. Trafikkontoret anser att det är 
bra med ett kontinuerligt insamlings- och uppföljningsverktyg men anser att det är 
tveksamt om DiMiOS ger det underlag som behövs för att kunna styra och skapa mål på 
stadennivå och på förvaltningsnivå. Med tanke på hur enkäten genomförs idag och den 
riktning planen ger finns ett behov av att förtydliga användandet av DiMiOS så att 
genomförandet är likriktad i staden. Trafikkontoret ser även att, för att få tillförlitlighet i 
resultatet krävs en tydligare styrning kring urvalet av respondenter och att det finns 
stöd/verktyg för att validera inkomna data. Trafikkontoret ser också ett behov av 
förtydligande hur DiMiOS som verktyg ska kopplas till andra redan använda 
uppföljningsverktyg så som Stratsys och redan befintliga uppföljningsprocesser på 
stadennivå och förvaltningsnivå.  

Planen har ett stort fokus på mått och indikatorer. Utöver DiMiOS nämns några 
ytterligare mätmetoder. Det blir av stor vikt att dessa mätmetoder harmoniseras och 
kopplas samman med DiMiOS på ett tydligt sätt både på en stadennivå och 
förvaltningsnivå.  

Trafikkontoret noterar svårigheten i att mäta vissa indikatorer i planens uppföljning. 
Dessa indikatorer behöver kompletteras med kartlagda detaljerade processer samt 
förtydligas i hur de ska mätas och genomföras, dess syfte, hur de ska värderas och i 
relation till vad.  

Planen nämner att man ska säkerställa att definierade nyttor och effekter uppstår i större 
digitaliseringsprojekt. Nyttor och effekter uppstår oftast först efter att 
digitaliseringsprojekten är avslutade, vilket måste beaktas vid utvärderingar av projekt 
och utvärdering av nyttor och effekter. Trafikkontoret anser att det finns ett behov av ett 
gemensamt arbetssätt och metodstöd för uppföljning av nyttor och effekter (nytto- och 
effekthemtagning) i staden kopplat till digitalisering.  

Kommentarer på hur målgruppsperspektivet, ledarskap och förändringsledning 
samt säkerställande av relevant digital kompetens och förmåga kan förstärkas 
inom ramen för mål och insatser i planen 
Målgruppsperspektivet är enbart definierat på en övergripande nivå och trafikkontoret ser 
att målgrupperna bör definieras vid förtydligande om insatserna (vad, vem och hur).  

Den digitala omställningen innebär en kompetensomställning, vilket kräver ökade 
resurser, nya kompetenser och innebär högre krav på många kompetenser. Detta ställer 
krav på arbetssätt och metoder för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. För 
att säkerställa relevant digital kompetens anser trafikkontoret att planen behöver 
förtydliga kopplingen mellan nyläge, insatser och kompetenshöjande insatser och 
kompetensförsörjning.  
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