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Digital strategi för Eslövs kommun 
 

Den digitala strategin utgör ett komplement till Eslövs kommuns 

handlingsprogram med visionen för 2025 att vara ”Skånes bästa kommun att 

bo och verka i”. Den digitala strategin fokuserar på vad kommunen vill 

uppnå i verksamhetsutvecklingen, där användandet av digital teknik kan 

bidra till att uppnå uppsatta mål. 

Med begreppet ”digitalisering” avses den förändring som pågår i samhället 

där individer och organisationer enklare kan samverka genom att använda 

informationsteknologi (IT). Det ingår också att använda uppkopplad 

utrustning som en integrerad del i kommunala tjänster. I den digitalisering 

som sker i samhället tillkommer kontinuerligt ny teknik som möjliggör att 

tjänster och servicefunktioner kan utformas på effektivare sätt. Användandet 

av digital teknik inom kommunen ska präglas av att verka för att det sker 

inom vad man kallar för ett ”digitalt innanförskap”. 

 

Med digitalt innanförskap menas att: 

 Förhålla sig till människors förmåga att förstå och använda digital 

teknik 

 Förhålla sig till människors tillgång till digital infrastruktur för att 

kunna använda digitala verktyg och tjänster 

 Följa riktlinjer gällande tillgänglig informationsteknologi för 

användare med funktionshinder 

 Så långt det är möjligt undanröja och inte skapa nya hinder när 

digital teknik används 

Vision för ett hållbart digitaliserat Sverige 
En uttalad målbild från regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå denna vision har fem 

delmål skapats. Dessa är: 

 

 

Digital kompetens 

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. 
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Digital trygghet 

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert 

sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. 

Digital innovation 

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna 

innovationer ska utvecklas, spridas och användas. 

Digital ledning 

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling ske genom digitalisering. 

Digital infrastruktur 

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, 

stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. 

 

Behov av samverkan 
Den svenska förvaltningsmodellen bygger på en decentralisering och 

ansvarsfördelning på nationell, regional och lokal nivå med fristående 

statliga myndigheter och ett kommunalt självstyre. Många områden som 

t.ex. skola och omsorg kommer att kräva att kommunen kan förhålla sig till 

den digitala utveckling som sker både nationellt och regionalt. Eslövs 

kommuns arbete med digitalisering ska präglas av samverkan med digitala 

initiativ som etableras på nationell och regional nivå. 

Digitalisering – mål och medel 
Att använda digital teknik är inte ett mål i sig, utan det utgör ett medel för 

att uppnå de mål som kommunen satt upp i handlingsprogrammet. 

Kommunens förvaltningar står inför olika utmaningar där digitalisering kan 

möjliggöra en effektivare förvaltning med medborgarens behov i centrum. 

Områden där den digitala tekniken kan tillämpas berör: 

 Öka tillgänglighet och service till medborgarna 

 Frigöra resurser i verksamheten genom att effektivisera de interna 

processerna 

 Skapa en bättre kvalitet i informationsflödet genom att tillhandahålla 

sammanhängande digitala flöden som minimerar manuella insatser 

 Skapa bättre beslutsunderlag  
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 Utnyttja uppkopplad digital utrustning för att åstadkomma bättre 

tjänster till medborgarna 

 Inkludera medborgarna genom att använda olika typer av digitala 

kanaler 

 Etablera en bättre samverkan mellan olika offentliga aktörer i 

regionen där olika IT-system samspelar i utformandet av tjänster till 

medborgarna 

Den digitala strategins fokusområden 
Grundläggande förutsättningar i den digitala strategin är den omvärld 

kommunen verkar i. I denna finns utmaningar som behöver mötas i 

verksamhetsutvecklingen. Handlingsprogrammet beskriver detta i tre 

perspektiv: 

 Medborgare och andra intressenter – att fokusera på att vara en 

hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs 

 Tillväxt och hållbar utveckling – att vara ett förstahandsval för 

företagare vid nyetablering och expansion 

 Verksamhet och medarbetare – att bedriva en effektiv och 

framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus 

Den digitala strategin kompletterar med fyra övergripande fokusområden 

som ska prägla arbetet med digitalisering. Dessa är: 

 
 

Dessa fyra fokusområden utgör grundpelare i Eslövs kommuns 

målformulering gällande förhållningssätt till digitalisering: 
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En enklare vardag för medborgaren 

 Att lösa medborgarnas problem utifrån det specifika behovet 

 Att eftersträva enhetliga kanaler för medborgarnas dialoger med 

kommunen 

Öppenhet 

 Att säkerställa öppenhet gällande information, men med beaktande av 

sekretess för att bevara medborgarens rätt till integritet 

 Att arbeta med öppna standarder i syftet att så långt det är möjligt vara 

teknikoberoende 

 Att verka för tillgängliggörande av öppen data i syfte att skapa 

förutsättningar för innovation 

 Att utifrån ett demokratiperspektiv - utveckla dialoger och samverkan 

med medborgarna med hjälp av digitalisering 

Effektivare verksamhetsutveckling 

 Att med digitaliseringen som hjälpmedel kunna förbättra och 

rationalisera i verksamheten. 

 Att kunna skapa effektivare ärendeflöden för medborgaren 

 Att med användandet av digitala hjälpmedel och tillgång till information 

- skapa bättre beslutsunderlag 

Den tillgängliga och smarta kommunen 

 Att kontinuerligt utvärdera, införa och använda innovativa lösningar 

som understödjer verksamhetsutvecklingen gällande: 

o Medborgare och andra intressenter 

o Tillväxt och hållbar utveckling 

o Verksamhet och medarbetare 

 Att vara en kommun som möjliggör Sveriges vision om att vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter  

Att möta möjligheter och utmaningar med 
digitalisering 
Den digitala utvecklingen i samhället präglas av en hög 

förändringshastighet. I en målbild där Eslövs kommun vill vara en modern 

och digital förvaltning som möter medborgarnas behov behöver respektive 

verksamhetsområde arbeta med digitalisering utifrån dess egna 

förutsättningar. 
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Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande digitala strategin, 

där respektive förvaltning möter olika behov och utmaningar.  

Barn och Utbildning 

 

 
 

Digitaliseringen i samhället innebär en kontinuerlig förändring av 

utbildningssystemet. Digitaliseringen möjliggör tillhandahållande av 

utbildning som gör lärandet oberoende av tid och plats. Digitaliseringen 

påverkar även pedagogik och utformning av läromedel, vilket även ställer 

krav på en utbyggd IT-infrastruktur. Förvaltningen behöver förhålla sig till 



 

  7(16) 

en föränderlighet gällande teknik, organisation och kompetensutveckling för 

att möta en skola i förändring. Den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet utgör en grund för hur arbetet med digitalisering ska bedrivas. 

 

 

Digitala uppdrag 

 Ett aktivt arbete med att utveckla den digitala kompetensen för 

elever, lärare, vårdnadshavare 

 Tillhandahålla digital yta, som kontinuerligt går att utveckla för att 

möta nya behov. Denna ska tillhandahålla: 

o Transparens och insyn mellan elever, lärare, vårdnadshavare  

o Tillgång till relevant information 

o Säker inloggning och möjlighet till digital signering 

o Möjligheter till online-möten via distanskommunikation 

 Utveckla användande av digital teknik i klassrummet 

 Skapa möjligheter till distribuerat lärande och distansutbildning 

 Basera lärande på en ändamålsenlig utrustning för elever som 

möjliggör en diversifiering av tekniska lösningar och olika typer av 

ägandeformer av använd utrustning 

 Etablera helt digitaliserade ärendeflöden  

 Möjliggöra relevant och lättillgänglig digital kommunikation med 

medborgaren 

 

Vård och Omsorg 
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Digitaliseringen inom detta verksamhetsområde berör vad som kallas för 

välfärdsteknologi. Med detta menas behovet att kunna utnyttja digital teknik 

för att kunna upprätthålla olika slags välfärdstjänster i samhället. Detta 

kräver samverkan gällande standardisering av journalsystem och andra 

stödsystem. En viktig förutsättning i utvecklingen av vård- och 

omsorgsverksamheten är att användandet av stödsystem kan ske med hjälp 

av mobil utrustning. Mobilitet är grundförutsättning för att all nödvändig 

dokumentation sker på ett patientsäkert sätt. 

 
Digitala uppdrag 

 Integrerade system som baseras på mobila lösningar, där 

medarbetare ska kunna utföra nödvändig dokumentation, 

inrapportering och signering via mobil utrustning på plats hos 

vårdtagare 

 Utveckla e-tjänster - en portal som ger vårdtagare och anhöriga stöd 

avseende behov och insatser. Kan beröra tjänster inom områden 

som: 

o Övervakning och trygghet 

o Mat och medicinering 

o Andra typer av stöd 

 Utvärdera och införa ny innovativ teknik att använda i hemvård. 

Beröra områden som: 

o Säker tillgång till brukares hem eller andra lokaler 

o Användandet av medicinskteknisk utrustning i bostäder 

o Medicinsk bedömning eller annan typ av assistans som sker 

via digital uppkoppling (on-line) 

o Uppkopplingar till hemmet via välfärdsuttag eller annan typ 

av fiberbaserad uppkoppling 

o Utnyttjande av sensorer eller annan typ av uppkopplad 

utrustning i samband med vård på distans 

o Utnyttjande av GPS-teknik (positionering) 

 Utveckla det digitala mötet för effektivare samverkan med 

myndigheter, externa parter eller medborgare i olika behov 

 

Miljö och Samhällsbyggnad 

En viktig del i den pågående digitaliseringen omfattar att kunna utveckla ett 

mer hållbart samhälle. Det berör användandet av digitala innovationer som 

medför nödvändigheten att minska negativ påverkan på klimat och miljö. I 

begreppet ”den smarta kommunen” innefattas att inkludera framtida 
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lösningar för resor och kommunikation samt också på ett bättre sätt 

inkludera landsbygden i utvecklandet av kommunal service. En viktig del i 

den framtida samhällsbyggnaden bygger på användandet av geografiska 

informationssystem (GIS) och utnyttjandet av kartinformation både som 

underlag för beslut och utvecklande av tjänster till medborgarna. Med detta 

som grund skapas också förutsättningarna för en medborgarsamverkan där 

man kan ta hjälp av s.k. crowdsourcing, vilket innebära att medborgarna på 

olika sätt medverkar vid insamlandet av data och information som sedan 

kan utgöra underlag för bättre beslut. 

 

 
 

 
Digitala uppdrag 

 Etablera helt digitaliserade processer och ärendeflöden i 

kombination med e-tjänster 

 En utvecklad GIS-lösning som stöder en genomtänkt 

samhällsbyggnad. Detta kan beröra områden som: 

o Energilösningar 

o Geografisk inrapportering av skadliga djur och växter eller 

annan samhällsnyttig information 

 Införa moderna GIS-verktyg för att hantera kommunal information, 

som till exempel 

o Använda interaktiva kartor på hemsidan för att kommunicera 

med medborgare 

o Effektivare ärendehantering, till exempel bygglovsärenden 

o Utökad kompetensutveckling över förvaltningsgränserna 
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o Använda 3D-visualisering av kommunens yta 

o Digitalisering av detaljplaner i samarbete med 

Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret 

o Öppna upp geodata 

 Kunna utveckla även tredimensionell (3D) information vid 

beslutsfattandet 

 Etablera lösningar som hjälper medborgarna med att minska negativ 

miljöpåverkan och så långt det är möjligt bli fossilbränslefria 

 

Kultur och Fritid 

Ett rikt föreningsliv inom idrott och kultur är bärande i ett samhälles 

utveckling. Den digitala utvecklingen skapar både möjligheter och 

utmaningar för hur detta kan ske i nya former. Bland möjligheterna märks 

att evenemang och kulturaktiviteter kan genomföras med digital teknik för 

att överbrygga svårigheter med distanser som finns inom kommunen. Bland 

utmaningarna finns svårigheter för medborgare att nyttja ny teknik, där 

biblioteken kan ta en utökad roll i att minska det digitala utanförskapet. 

 

 
 

Digitala uppdrag 

 En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt från 

ansökan till beslut 

 Utveckla e-tjänster till medborgare som berör bokning av och 

tillgång till evenemang, lokaler eller andra typer av servicebaserade 

tjänster 
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 Utnyttja tekniska och digitala möjligheter för att erbjuda 

mötesplatser och kulturella upplevelser oberoende av tid och plats. 

Detta arbete måste ske tillsammans med många aktörer, till exempel 

studieförbund och arrangörer 

 Arbete för medborgarinkludering där digitaliseringen möjliggör nya 

former 

 Biblioteket skall tillhandahålla uppdaterad utrustning som stöder 

lärande, upplevelser och tillgänglighet 

 Biblioteket ska arbeta aktivt för att bidra till ökat digitalt 

innanförskap 

 

Arbete och Försörjning 

Utnyttjandet av digital teknik bör sträva efter att underlätta vägen till arbete 

och egen försörjning. Mycket av arbetet med ansökningar och tidsbokning 

hos handläggare kan ske av medborgarna själva givet en tydlighet över hur 

olika samhällstjänster samverkar. Genom att ge medborgarna större insikt i 

och kontroll över sin information, kan de stödåtgärder som krävs bli mer 

konkreta för både medborgare och handläggare. 

. 
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Digitala uppdrag 

 Utvecklade e-tjänster för att hantera specifika typer av ärenden 

inkluderande legitimering samt också förenklingar som kan 

möjliggöra automatisering av beslut 

 Enhetlighet i kontaktcenter vid medborgares kontakter med 

kommunen 

 Samordning och samverkan av olika stödsystem för att skapa bättre 

beslutsunderlag 

 Använda digitalisering för kompetenshöjande aktiviteter 

 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsens ansvarsområde 

med att leda och samordna kommunens verksamhet 

Kommunledningskontoret hanterar ekonomi, juridik, personal, 

kommunikation och strategiska frågor gällande tillväxt och utveckling. 

Förvaltningen äger ansvar för IT-system och lösningar som används i 

samtliga förvaltningar - en viktig förutsättning är att säkerställa att lagar och 

förordningar efterlevs. Digitaliseringen innebär ett kontinuerligt behov av 

att ställa teknikens möjligheter i relation till hur den påverkar de 

medborgare som bor och verkar i kommunen. För detta krävs en styrning av 

hur användandet av digital teknik utvärderas, införs och används i ett 

strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv. 

 
Digitala uppdrag 

 Etablera en strategisk, taktisk och operationell styrning över 

digitaliseringen inom kommunen 

 Utveckla intern samverkan mellan kommunens förvaltningar samt 

deltagande i nationella eller regionala digitala initiativ för att uppnå 

bästa möjliga verkningsgrad av digitaliseringens möjligheter 

 Utveckla de kommunövergripande digitala stödsystemen för att 

möjliggöra bättre verksamhetsprocesser och skapa bättre 

beslutsunderlag 

 Etablera de förutsättningar som krävs för kommunens IT-

infrastruktur och val av tekniska lösningar i syfte att säkerställa 

standardisering och enhetlighet inom kommunen 

 Ansvara för övergripande informationssäkerhet samt efterlevnad av 

olika regulatoriska krav som uppstår som en konsekvens av 

digitalisering 
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 Säkerställa att kommunen har den digitala kompetens som krävs för 

att möta samhällets digitalisering 

 Samordna de övergripande förutsättningsprojekt som utgör grunden 

för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter 

 Utveckla ärendeprocesser och till dessa kopplade e-tjänster – såväl 

externa som interna 

 Digitaliserade detaljplaner 

 Utveckla förutsättningar för medborgardialoger och 

samrådsförfaranden i syfte att stödja demokratiutvecklingen 

 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningens uppdrag avser att vara en utförande organisation för 

olika interna serviceområden som kontaktcenter, måltidstjänster, 

konsumentrådgivning, fastighetsförvaltning och IT med flera 

serviceområden.  I serviceförvaltningens uppdrag ingår både tjänster som 

riktar sig direkt till medborgarna och sådana som utgör service till övriga 

förvaltningar. Den nuvarande digitala infrastrukturen inkluderande IT-drift, 

kommunikationsnät och servicedesk gällande intern IT-användning utförs 

av serviceförvaltningen. 

 
Digitala uppdrag 

 Att utveckla den digitala infrastrukturen baserat på riktlinjer från den 

strategiska, taktiska och operationella styrningen 

 Att transformera nuvarande IT-tjänster för att kunna möta nya typer 

av användare som även innefattar medborgare i deras bruk av 

digitala tjänster  

 Att kontinuerligt utveckla och förändra de standarder och riktlinjer 

som gäller för hur digital teknik används, i syfte att säkerställa hög 

säkerhet och integritet för alla användare 

 Utveckla kontaktcenter för samordning av ärenden till olika 

förvaltningar 

 Utveckla kommunens fastighetsbestånd gällande förutsättningar för 

digitalisering 
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Digitalisering och tjänstetransformation 
Den pågående digitaliseringen påverkar oss genom att vi förhåller oss till 

tjänster snarare än produkter och lösningar. En vald teknisk lösning behöver 

etableras i ett sammanhang där den fungerar tillsammans med andra 

tekniska lösningar. Det är tjänsten som helhet som måste fungera för att 

olika typer av brukare ska uppleva nöjdhet. Till skillnad från en produkt 

som är tillverkad i förväg, konsumeras en tjänst samtidigt som den 

produceras. Detta innebär att leveransen av en tjänst ställer stora krav på att 

den fungerar i sin omedelbara användning, med stort beroende till 

bakomliggande infrastruktur. Om den inte fungerar kärvs också andra typer 

av stödfunktioner, som tillgång till bemannad help-desk eller andra support- 

eller hjälpfunktioner. Beroende av tjänsternas art, kan detta behöva ske 

under vad man kallar 24/7-ansvar. Tillgång till stödfunktioner dygnet runt, 

sju dagar i veckan.  

Digitalisering innebär därför minst lika mycket behov av tjänste-

transformation. Att kunna se ett behov i sin helhet som en tjänst och därefter 

säkerställa att alla beroende av tekniska lösningar och manuella rutiner 

samverkar som det ska. 

Att arbeta med tjänstetransformation kräver att man förhåller sig till 

etablerade processer som beskriver hur fel och problem som uppstår i 

tjänsteleveransen ska hanteras inom kommunen och i samverkan med 

externa utförare. 

Digital Infrastruktur & förutsättningsprojekt 
Den verksamhetsutveckling som sker inom varje förvaltningsområde och 

där digital teknik successivt införs ställer kontinuerligt nya krav på digital 

infrastruktur. 

Med digital infrastruktur avses de tekniska förutsättningar som krävs för att 

möjliggöra informationsdigitalisering och övergripande samhällelig 

digitalisering.  Digital infrastruktur omfattar både hårda och mjuka 

förutsättningar. Exempel på hårda förutsättningar är fysiska ledningar, 

trådburet eller trådlös kommunikationsnät och bredbandsutbyggnad. 

Exempel på mjuka förutsättningar är standarder, olika slags gränssnitt 

mellan människor och teknisk utrustning samt olika typer av logiska system. 

I kommunens egen digitala infrastruktur ingår alla förvaltningsövergripande 

IT-system samt den infrastruktur kommunen ansvarar för som integrerar 

kommunens olika arbetsställen. 

Digitalisering som sker inom specifika verksamhetsområden ställer krav på 

en utvecklad digital infrastruktur, både avseende hårda och mjuka 
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förutsättningar.  Denna infrastruktur verkar som möjliggörare för att kunna 

förverkliga verksamhetsspecifika uppsatta mål. Detta behöver genomföras i 

s.k. förutsättningsprojekt som bedrivs kommunövergripande och ofta i 

samverkan med andra myndigheter eller privata aktörer. 

I det kommunövergripande perspektivet ska Eslövs kommun säkerställa att: 

 Alla förutsättningsprojekt identifieras och hanteras som del i den 

strategiska verksamhetsutvecklingen 

 Samverkan sker kopplat till den nationella strategiska agendan, 

regionala behov och andra kommuners digitala satsningar 

 Ett strategiskt förhållningssätt till att upphandling och införande av 

IT-system och digital teknik sker på ett sätt, att nya lösningar kan 

interagera med befintliga lösningar och utnyttja bestämda riktlinjer 

och standarder 

 Att sträva efter att införskaffa IT-infrastruktur på ett sådant sätt, att 

verksamhetsspecifika lösningar där det är möjligt, kan återanvändas 

inom flera områden i syfte att skapa enhetlighet för medborgarna. 

Den strategiska digitala planen 
Digitala projekt som genomförs inom kommunen och som har beroenden 

till förutsättningsprojekt ska hanteras som kommunövergripande 

förutsättningsprojekt och hanteras i kommunens övergripande strategiska 

digitala plan (SDP).  
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Den digitala strategin följer handlingsprogrammet och bör revideras i ett 3 – 

5-års-intervall. SDP:n revideras och kompletteras årligen och utgör en del i 

kommunens budgetprocess. Den digitala strategin syftar till att beskriva 

VAD som behöver göras ur ett strategiskt digitalt perspektiv. SDP:n 

beskriver HUR detta kan genomföras inkluderande beroenden till valda 

tekniska lösningar och de prioriteringar som måste göras. 

 

 

 


