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Bakgrund 
 

Framtidens välfärdsutmaningar 
Om vi fortsätter att organisera, arbeta och bemanna på samma sätt som idag, så beräknas 

rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli omfattande de närmaste tio åren. Samtidigt 

ökar konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland de förändringar som 

måste till för att klara välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att använda kompetensen 

mer effektivt och att utnyttja tekniken bättre. 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet i kommunerna har varit starkt under några år tack vare snabbt 

ökande intäkter från skatter, statsbidrag och reavinster. Framöver påverkas hela 

kommunsektorn av att Sverige får allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför 

ålder inte ökar i samma utsträckning. Behovet av välfärdstjänster förväntas öka i snabbare takt 

än skatteunderlaget. Kommunerna bedöms stå inför betydande finansieringsproblem när 

skatteintäkterna inte ökar som tidigare. Investeringarna i kommunsektorn ökar och tar ett allt 

större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och 

vatten- och avloppssystem är stort. Kommande utmaningar kräver effektiviseringar och att 

kommunsektorn bedriver verksamheten på ett annat sätt än i dag. Utvecklingen pågår redan 

men ytterligare utveckling och förändring krävs kommande år då förväntningarna på 

välfärden fortsätter att öka. Digitaliseringen ger möjligheter till effektiviseringar men 

framförallt möjlighet till högre kvalitet, särskilt ur ett användarperspektiv.  

Demografi 

Den snabbt åldrande befolkningen är en av de stora utmaningarna som välfärden står inför. De 

demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i yrkesverksam ålder 

ska försörja allt fler. Samtidigt ökar andelen äldre och barn vilket gör att behovet av skola, 

vård och omsorg växer.  

Kompetensförsörjning 

Ett stort antal medarbetare behöver rekryteras till välfärden under den närmaste 

tioårsperioden. Både för att ersätta personer som går i pension och för att klara de ökade 

behov som demografin ger upphov till. Utmaningen ligger i att kunna leverera samma eller 

högre grad av välfärd med färre personer eftersom det inte finns tillräckligt med personal att 

anställa. Ny teknik, förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation är nödvändigt för 

att klara välfärden.  

I en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar är det viktigt att vara en attraktiv 

arbetsgivare. För att kunna rekrytera kompetent arbetskraft och behålla den gäller det att tänka 

nytt. Hur intresserar vi den yngre generationen för att arbeta inom kommunen och hur 

motiverar vi redan anställd personal att vilja stanna kvar?  
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Service 

Service är ett av kommunens prioriterade verksamhetsmål. Den som kommer i kontakt med 

Tanums kommun ska alltid kännas sig välkommen, få ett bra bemötande och ett svar med god 

kvalité. Ärendehanteringen ska vara effektiv. Målgruppens behov ligger till grund för 

kontinuerlig förbättring av kommunens service, tillgänglighet och tjänster.   

Den årliga servicemätningen av kommunens myndighetsutövning gentemot företagare visar 

att företagarna har blivit mer nöjda med kommunens bemötande. Handläggningstid, rutiner 

och förmågan att hålla överenskommen tid är företagarna minst nöjda med.  

Den nya förvaltningslagen ställer ännu högre krav på service, snabbhet och rådgivning. Ett 

sätt att bemöta den förväntade service nivån är att använda ett digitalt arbetssätt med snabba, 

effektiva processer som inkluderar återkoppling. Det ska vara lätt att göra rätt i Tanums 

kommun.  

Tillgänglighet 

Kommunens tillgänglighetpolicy ställer bland annat krav på att alla människor, oavsett 

funktionsförmåga, ska kunna kommunicera med kommunen, ta del av grundläggande 

information och ha möjlighet att delta i möten och undervisning. 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv innebär digitalisering fördelar. Digitala tjänster kan nås från 

användarens mobiltelefoner, surfplattor eller datorer. Hanteringen blir snabbare, en e-tjänst 

behöver exempelvis ingen postgång. Genom att erbjuda digitala tjänster underlättas företagens 

och privatpersoners vardag i kontakten med kommunen. Digital information kan förstoras, 

läsas upp, få ökad ljusstyrka och kan enkelt ändras efter användarens behov, till exempel 

översättas till ett annat språk. Digitala möten bidrar till tillgänglighet när ett fysiskt möte inte 

är möjligt.  

Miljö  

Den övergripande visionen för svensk miljöpolitik är att skapa ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ytterligare miljö- och hälsoproblem utanför landets 

gränser. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna regionala eller lokala. Digitalisering 

är ett sätt för kommunen att bidra till ett hållbart samhälle. Digitala arbetsprocesser minskar 

markant konsumtionen av papper. Digitala möten minskar tjänsteresors påverkan på miljön. 

Digitala tjänster för samåkning minskar antalet bilar på vägarna. Navigering kortar färdvägen 

och minskar utsläpp. Användningen av sensorer som justerar ventilation och värme baserat på 

användning och luftkvalité minskar miljöpåverkan i kommunens fastigheter.  
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Vad betyder digitalisering? 
I sin enklaste form innebär digitalisering att göra det manuella digitalt. Papper och penna 

ersätts med internet och dator, mobiltelefon eller surfplatta. Den som tidigare hämtade en 

ansökningsblankett på papper kan i stället ansöka via en e-tjänst. Tillgängligheten för 

medborgaren ökar eftersom e-tjänsten kan användas dygnet runt, men sättet att ansöka har 

inte förändrats. Samma uppgifter efterfrågas med enda skillnaden att uppgifterna skrivs in 

digitalt. Att gå från fysiska brev till e-post, från fysiska böcker till e-böcker är andra exempel 

på digitalisering i sin enklaste form. Den här formen av digitalisering påbörjades redan för 

många år sedan.  

Numera pratar man om att digitalisera hela processer, inte bara delar av en process som 

tidigare. Låt oss titta på ett exempel. I dagsläget finns ”borglig vigsel” som en e-tjänst. 

Arbetsgången bakom e-tjänsten är däremot manuell och innehåller dokument i original, 

postgång, manuellt inskrivna namnuppgifter, arkivering etcetera. Den manuella hanteringen 

har en negativ påverkan på den totala handläggningstiden.  

En process är digital när verksamhetsprocessen (från start till slut) inte innehåller något 

moment som kräver utskrift av ett papper. Inte heller får det förekomma att en person 

manuellt måste skriva in uppgifter i ett system, när dessa uppgifter redan finns i ett system i 

en annan del i processen. Först när dessa kriterier är uppfyllda är en tjänst digital. Digital 

handläggning ställer stora krav på de datorsystem som stödjer processen. Dessa måste kunna 

kommunicera med varandra. Processkartläggningar är grunden för utveckling av digitala 

tjänster.  

Digitalisering handlar om att förändra service och tjänster utifrån medborgarens behov 

för att förenkla vardagen för den enskilde. Exempel: Rebecka och Henrik väntar sitt första 

barn. När de loggar in på kommunens hemsida så får de besked om att en förskoleplats är 

reserverad längre fram i tiden. Utan att de har ansökt. Exemplet med förskolan är kanske för 

bra för att vara sant, men det ger en vink om hur effektivt digitalisering kan förbättra 

kommunens tjänster till invånarna.  

Välfärdsteknik handlar om att använda teknik för att underlätta vardagen för en medborgare. 

Exempel på välfärdteknik är bildtelefoni, påminnelser om medicinering, positioneringslarm, 

nattkameror och robotar  
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Nationell styrning 
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och 

ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort. Sveriges riksdag har beslutat att 

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter”. 

Regeringens pekar ut riktningen för politiken genom digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart 

digitaliserat Sverige”. Strategin som antogs 2017 tydliggör och stärker arbetet som krävs för 

att uppnå målet och pekar ut fem områden som är betydelsefulla för samhällets digitalisering.  

Digital kompetens  

Alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och 

delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.  

 

Digital trygghet 

Människor, företag och organisationer ska känna sig trygga med att använda digitala tjänster 

som i sin tur ska vara enkla att använda.  

 

Digital innovation 

Rätt förutsättningar ska finnas på plats för att digitalt drivna idéer ska utvecklas, spridas och 

användas. Innovation är en förutsättning för att hitta nya digitala lösningar på välfärdens 

utmaningar.  

 

Digital ledning 

Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter utvecklas och får högre kvalitet genom 

styrning, mätning och uppföljning. Politiskt ledarskap behövs för att skapa en säker 

digitalisering som människor känner tillit till. Politiskt ledarskap behövs också för att 

samordna det viktiga utvecklingsarbetet. Det kan till exempel ske genom strategier och 

målsättningar som specifikt adresserar digitalisering inom olika områden. 

 

Digital infrastruktur 

Tillgången till snabbt bredband är en grundläggande förutsättning för digitalisering.  
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Digitalt först  
Digitalt först är regeringens avsiktsförklaring tillsammans med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) 

• Digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga 

sektorns kontakter med privatpersoner och företag. 

• Prioritera digital service i första hand och erbjud personlig service där det behövs.  

 

SKL:s digitaliseringsstrategi  
SKL strävar mot tre övergripande mål för framtidens digitala samhälle  

 

1. En enklare vardag för privatpersoner och företag 

2. En öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

3. Högre kvalitet och effektivare arbetssätt i verksamheten  
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Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden 
SKL har för andra gången låtit undersöka invånarnas inställning till och förväntningar på 

digital service från kommuner, landsting och regioner. Undersökningen gjordes i april 2018 

och visar allmänt på en alltmer positiv inställning. Majoriteten av de tillfrågade är positiva 

till den ökade digitaliseringen. En majoritet anser också att det är viktigt att få service och 

kommunicera digitalt.  

 

Figur 1: Sammanfattande bild över resultatet från SKL:s SIFO- undersökning i april 2018  
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Figur 2: Öppna svar SKL:s SIFO-undersökning i april 2018 
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Digitaliseringsstrategi  
Om vi fortsätter att organisera, arbeta och bemanna på samma sätt som idag, så beräknas 

rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli omfattande de närmaste åren. Samtidigt ökar 

konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland de förändringar som måste 

till för att klara välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att använda kompetensen mer 

effektivt och att utnyttja tekniken bättre. Att införa ett digitaliserat arbetssätt är ett sätt att 

möta framtidens välfärdsutmaningar  

Syfte 
• Syftet med strategin är att tydliggöra kommunens viljeinriktning och övergripande 

förhållningssätt i kommunens digitaliseringsarbete.   

 

• Strategin ska ge vägledning till kommunens förtroendevalda och chefer när beslut 

gällande digitalisering ska fattas 

 

• Strategin ska ge stöd och vägledning till chefer och medarbetare vid planering och 

genomförande av verksamheternas digitalisering 

 

Målgrupp 
Strategin riktar sig till förtroendevalda, chefer och medarbetare inom Tanums kommun.  

 

Styrning och ansvar 
Kommunfullmäktige fastställer mål och strategi för kommunens digitalisering. Strategin 

revideras var fjärde år.  

Kommunövergripande digitaliseringsinitiativ ingår ordinarie verksamhetsplanering och 

beslutas av kommunstyrelsen. Nämndspecifika digitaliseringsinitiativ ingår i ordinarie 

verksamhetsplanering och beslutas av respektive nämnd.  

Alla digitaliseringsinitiativ går i linje med de strategiska målen och bidrar till att uppfylla 

kommunens övergripande mål  

 

Resurser 
Utgångspunkten för kommunens digitala utveckling är att den bedrivs med befintliga resurser. 

Utvecklingen ska stödjas av en effektiv organisation med tydliga roller och krav på 

samarbeten, både internt och externt. Projekt och uppdrag ska värderas utifrån behov och 

nytta för målgruppen.  
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Strategiska mål 

 
1. Digitala tjänster erbjuds när det är möjligt. Valet av tjänster baseras på målgruppens 

behov och den nytta digitaliseringen medför.  

 

2. Kommunens kärnverksamheter prioriteras i digitaliseringen.  

 

3. Tanums kommun är en modern arbetsplats där information med rätt säkerhet är tillgänglig 

oberoende av plats.  

 

4. Medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig digital kompetens för att hantera sina 

arbetsuppgifter.   
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Fokusområden 
Som stöd för att uppnå de strategiska målen finns fem fokusområden som beskriver 

förhållningssättet i arbetet med att digitalisera kommunen.  

 

 

 

Medborgarnytta och service  

Digitalisering handlar i grunden om verksamhetsutveckling. Digitalisering ger effekt och 

nytta först när den används och upplevs som användbar för målgruppen.  

De digitala tjänster som kommunen erbjuder ska underlätta vardagen för privatpersoner, 

företag och besökare. En förutsättning för att lyckas är att målgruppens behov är kända och att 

målgruppen involveras i utvecklingen, exempelvis genom medborgardialog. 

Användarupplevelsen prioriteras. Det ska vara enkelt att förstå hur tjänsten används.    
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Digital trygghet 

Digitala tjänster ställer höga krav på att all information hanteras på ett säkert sätt. Den 

personliga integriteten är viktig. Användaren av kommunens digitala tjänster måste kunna lita 

på att informationen hanteras säkert och korrekt. Ett systematiskt arbete med 

informationssäkerhet är grundläggande för att kunna erbjuda säkra digitala tjänster. Varje 

införande av digitala tjänster och system ska följa kommunens digitaliseringsprocess och 

informationssäkerhetspolicy. Att den digitala tjänsten upplevs som enkel att använda och 

tillgänglig när den behövs bidrar till den digitala tryggheten.  

 

Digitalt arbetssätt  

Ett digitalt och processorienterat arbetssätt innebär att verksamheten kan ägna sig mindre åt 

rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Risken för fel 

minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får tillgång 

till rätt information i rätt tid. Detta synsätt bidrar till en utvecklande arbetsplats där 

förmedlande av kunskap ges stort utrymme och mer och mer av tunga administrativa sysslor 

bearbetas digitalt. Processkartläggning är ett effektivt sätt och en viktig förutsättning för 

utveckling och införande av digitala arbetssätt.  

 

Digital kompetens 

Alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmågan att följa med och 

delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Förståelse för hur en digital 

tjänst/digitalt arbetssätt fungerar leder till ökad digital trygghet. Kompetensförstärkning inom 

digitalisering, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling är en förutsättning för att 

utvecklingen ska drivas framåt. Grundläggande IT-utbildningar erbjuds där behov finns. Ett 

projekt för att införa en digital tjänst/digitalt arbetssätt avslutas först när målgruppen är 

utbildad. En intuitiv och lättanvänd digital tjänst leder till kortare utbildningsinsatser.  

 

Digital innovation 

I arbetet med att öka digitaliseringen efterfrågas och uppmuntras idéer och initiativ från 

medborgare, chefer och medarbetare. Målgruppens behov och förväntningar ligger till grund 

för nya tjänster och arbetssätt. Små pilotprojekt startas och utvärderas. Framgångsrika 

pilotprojekt planeras för breddinförande, mindre lyckade läggs ner.  
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