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Inledning  
Uppsala växer och har med överenskommelsen om fyra järnvägsspår från Stockholm, 

det så kallade Uppsalapaketet, en hög ambition att från alla tänkbara perspektiv växa 

hållbart med målbilden 350 000 invånare år 2050. För att klara detta behöver 

kommunen öka ambitionen inom digital transformation. Detta uttrycks genom den 

politiska uppdraget att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050.  

Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens 

sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken 

utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv 

utveckling i Uppsala kommun. 

Digital transformation syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att 

genomföra med stöd av digital utveckling. Det kan handla om digitalisering av 

information och kommunikation för att få större spridning och räckvidd, samt 

möjliggöra automatisering av processer och flöden. Det kan också handla om att 

utnyttja möjligheter med digital teknik för att skapa detaljrika och aktuella lägesbilder 

för bättre styrning och ledning. Ytterligare möjlighet till verksamhetsförbättring finns i 

mötet med invånare och näringsliv i digitala kanaler. Digital transformation ger 

förutsättningar för sammanhållna och ändamålsenliga välfärdstjänster av hög kvalitet.  

Förutsättningar  
Flera samhällsförändringar utmanar Uppsala kommuns förmåga att leverera välfärd. 

Den demografiska utvecklingen är en sådan. Samtidigt ökar förväntningarna från såväl 

invånare, näringsliv, stat och region på att kommunen ska tillhandahålla service, 

likvärdigt och av hög kvalitet. Den kommunala förvaltningen ska vara transparent, 

öppen och tillgänglig.  

Digital utveckling i sig har inte något egenvärde. Däremot ryms en stor möjliggörande 

potential för att nå de inriktningsmål som anger den huvudsakliga riktningen för 

kommunens utveckling.   

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att katalysera positiv utveckling i kommunens 

verksamheter genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen 

pekar ut riktningen för vad Uppsala kommun vill uppnå inom området, och tydliggör 

förväntade resultat och effekter. 

I handlingsplan för digital transformation konkretiseras fem målområden med 

åtgärder, tidplan och ansvar för genomförandet. Handlingsplanen beskriver också hur 

och när åtgärderna ska följas upp. Redan beslutade och pågående åtgärder ingår i 

handlingsplanen för att ge en helhetsbild.  
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Omfattning och ansvar 
Tillsammans med mål och Budget, policy för digital transformation och andra policyer, 

program och handlingsplaner skapar handlingsplan för digital transformation en helhet 

som anger hur digital utveckling kan utgöra en positiv kraft och bli en 

förändringsmotor i kommunens utveckling.  

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanens 

åtgärder hanteras fortsättningsvis som tillägg i kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Arbetet sker i samverkan med relevanta aktörer i och utanför kommunkoncernen. 

Samverkan sker med civilsamhället, näringslivet, Region Uppsala, statliga 

myndigheter, SKR och andra organisationer.  

Planeringshorisonten för Handlingsplan för digital transformation är 2020–2025. 

Åtgärder för fem målområden 
Handlingsplanens åtgärder baseras på innehåll och slutsatser från en 

koncerngemensam beredning med representanter från både nämnder och 

bolagsstyrelser.  Beredningen har pekat ut fem målområden. 

• Digitaliserade processer och flöden 

• En datadriven kommun 

• Digitalt först i samverkan med invånare, näringsliv, och besökare 

• God kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 

• Teknisk basförmåga och infrastruktur för digital transformation  

Åtgärderna inom respektive målområde är formulerade på ett övergripande sätt som 

tydliggör ambitioner och ger utrymme för flexibilitet och innovation i genomförandet.  
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Målområde 1: Digitaliserade processer och flöden 

Digital teknik har potential att effektivisera och öka kvaliteten i många av de processer 

och flöden som ligger till grund för kommunal verksamhet. Detta får olika innebörd i 

olika verksamheter. Vissa flöden och processer kan automatiseras helt eller delvis. I 

andra processer kan digital utveckling resultera i förenklad kommunikation och 

informationsutbyte, eller i nya sätt att leverera service. 

Uppsala kommun har kommit förhållandevis långt i digitaliseringen av processer i 

många kontorsbaserade sammanhang. Men det finns mycket kvar att göra och därmed 

stor potential för att digitalisera processer som helt eller delvis sker utanför 

kontorsmiljön: i fältinspektion, i räddningstjänst, i klassrum, i omsorgsverksamhet och 

inom distanslösningar för vård och undervisning.  

Digitalt först 

Uppsala kommuns dialog och samverkan med invånare, näringsliv och besökare ska 

präglas av digitalt först. Detta ställer krav på att interna processer och flöden 

digitaliseras och utvecklas.  

Utveckling av effektiva och kvalitativa digitala välfärdstjänster behöver gå i takt med 

digitalisering av interna processer och flöden. Att digitalt kommer först i kommunens 

verksamhetsutveckling är inte bara en möjlighet utan en förutsättning för att lyckas 

möta omvärldens digitala förväntningar, klara välfärdsutmaningen och skapa full nytta 

genom digital transformation. 

Automatisera och effektivisera 

Automatisering har stor effektiviseringspotential i delar av kommunens verksamhet. 

Automatisering kan bidra till ökad likabehandling i beslutsfattande, till att skapa 

transparens i processer och för att ge kommunens personal mer flexibla och 

kvalificerade arbetsuppgifter. Det finns stor efterfrågan på automatisering av 

administration och handläggning inom flera områden där regelefterlevnad, effektivitet 

och spårbarhet är prioriterat. Med stöd av artificiell intelligens kan automatisering även 

bidra i verksamheter där subjektiva bedömningar krävs, exempelvis vid digitaliserad 

självservice för invånare och näringsliv.   

En viktig förutsättning för automatisering och artificiell intelligens är digitala och väl 

strukturerade informationsflöden. Arbetet kommer att behöva prioriteras i de 

verksamheter som fortfarande präglas av analoga informationsflöden. 

Identifierat fokus inom målområdet: 

• Digital utveckling ska utgöra en drivkraft och möjliggörare i Uppsala kommuns 

verksamhetsutveckling. 

• Uppsala kommun ska effektivisera och öka kvaliteten genom att tillämpa 

automatisering i administrativa och regelstyrda arbetsprocesser. 

• Uppsala kommun ska skapa förutsättningar för automatisering och artificiell 

intelligens genom att utveckla strukturer som ökar förmågan att digitalisera 

processer och informationsflöden i olika sammanhang. 
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Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Inför och tillämpa arbetssätt som ökar 

kommunens kapacitet att utveckla digitala 

tjänster för invånare och näringsliv snabbt. 

KS - 2021–2022 

Inför och tillämpa arbetssätt som möjliggör 

automation av administrativa och regelstyrda 

arbetsprocesser. 

KS - 2021–2022 

Etablera ett systematiskt arbetssätt för 

samverkan med andra myndigheter, 

organisationer och kommuner kring digital 

utveckling i syfte att tillvarata synergier, 

undanröja hinder för samverkan och 

harmonisera tolkningar av regulatoriska ramar. 

KS - 2022–2024 

Utveckla former för samverkan med interna och 

externa aktörer kring grundläggande strukturer, 

principer och standarder för 

informationsförsörjning i syfte att öka kvalitet i 

informationsutbytet. 

KS - 2021–2022 

Utveckla indikatorer och metodstöd för att mäta 

och följa upp kommunens nyttohemtagning 

kopplad till digital transformation.  

KS - 2021 

Indikatorer 

• Antal processer digitaliserade under perioden 

• Ökad effektivitet (kvalité, kostnad och tid) 
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Målområde 2: En datadriven kommun 

Data är råvaran i informationssamhället. Uppsala kommun producerar stora mängder 

data för att kunna tillhandahålla tjänster och för att driva den egna verksamheten. 

Data utgör en strategisk resurs. Rätt hanterat kan data bidraga till vidareutveckling av 

verksamheter och tjänster.  

Det finns ett tydligt behov av att öka kommunens förmåga till data- och 

informationshantering. Här ingår datainsamling från såväl medarbetare, invånare, 

brukare och elever, liksom insamling från den fysiska miljön i fastigheter, stadsrum och 

natur. Genom att bearbeta och tolka data skapas ny förståelse och tillämpningar som 

kan bidra till effektivisering, bättre styrning och ökad kvalitet.  

Ett datadrivet arbetssätt öppnar för insikter och skapar möjligheter att förstå 

omgivning och sammanhang på nya sätt. Arbetssättet kräver engagemang, 

analysförmåga och teknik samt ställer krav på gemensam informationshantering, 

arbetsverktyg och kultur. 

Informationsförsörjning 

Datainsamling från den fysiska miljön (sakernas internet) kan skapa värdefull kunskap 

som möjliggör effektivare arbetssätt. Detta förväntas leda till en stor omställning för 

människor, branscher och miljö, vilket kräver en höjd kunskapsnivå inom området och 

ett ökat intresse för hur sakernas internet kan bidra till Uppsala kommuns utveckling. 

Begreppen Öppna data och PSI (Public Sector Information) handlar om att på 

strukturerat sätt tillgängliggöra kommunens digitala information för invånare, 

näringsliv och besökare. Utöver egen produktion av öppna data handlar det om att 

kommunen behöver nyttja öppna datakällor från andra aktörer. Det ställer krav på 

engagemang och aktivt deltagande i nationellt utvecklings- och 

standardiseringsarbete.  

Tolka och förstå data 

Data och information har potential att bidra till bättre beslutsfattande, till planering, 

strategier och åtgärder. Det finns flera olika metoder som kan bidra både till att skapa 

löpande lägesbilder och att göra förutsägelser. Detta hjälper till i planering, styrning 

och ledning. Statistisk analys och visualisering av data kan bidra till att identifiera 

samband och trender i stora informationsmängder. Med hjälp av simuleringsverktyg 

kan man fördjupa förståelsen av framtida möjliga händelseutvecklingar. 

Behovet av aktuella och uppdaterade lägesbilder finns i hela kommunen. De 

grundläggande strukturerna som krävs för lägesbilder är kommungemensamma, men 

de behöver ibland kompletteras med verksamhetsspecifika data. En förutsättning för 

detta är en väl fungerande informationssamverkan och -försörjning. 

Informationssamverkan  

Förmågan hos verksamheter att utbyta och samverka kring information är central i en 

effektiv kommun. För att uppnå nytta behöver information kunna återanvändas för 

olika syften. Olika verksamheter inom kommunen, liksom en lång rad aktörer utanför 

kommunen, behöver därför samarbeta och komma överens om hur information ska 

struktureras och tolkas. Det kräver att verksamhetssystem anpassas till gemensamma 

standarder, såväl begreppsmässiga som tekniska. Utmaningen består av två delar. Dels 
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handlar det om att skapa en kommungemensam informationshantering med tydligt 

ägande, ansvar och förvaltning av information. Dels handlar det om att etablera en 

enhetlig behandling av information med hjälp av utveckling och förvaltning av 

integrationsstrukturer och -verktyg. 

Identifierat fokus inom målområdet: 

• Uppsala kommun ska ha en kommungemensam och enhetlig 

informationshantering och informationsbehandling där ägande, ansvar och 

förvaltning av information är bärande element. 

• Uppsala kommun ska sträva efter ett datadrivet arbetssätt där tillgång till data 

och kommunens förmåga att omsätta denna i vidare tolkning och bearbetning 

bidrar till välgrundade beslut. 

• Uppsala kommun verkar i ett större sammanhang där information utbyts med 

många aktörer och behöver aktivt samarbeta om hur den information som 

utbyts ska tolkas, struktureras och hanteras. 

 

Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Etablera arbetssätt och tekniska förutsättningar 

för kommungemensam informationsförsörjning, 

för informationsutbyte såväl inom som utanför 

kommunorganisationen. 

KS - 2022–2025 

Etablera och tillämpa ett kommungemensamt 

ramverk för informationsförvaltning med 

ägarskap, ansvar och förvaltningsstrukturer. 

KS Alla nämnder 
och berörda 
bolag 

2021–2022 

Tillgängliggör kommunens data för extern 

användning i största möjliga utsträckning 

(öppna data och PSI). 

KS Berörda 
nämnder och 
bolag 

2021–2025 

Utred förutsättningar att bygga kompetens och 

strukturer för ett gemensamt datadrivet 

arbetssätt och Artificiell intelligens. 

KS - 2021–2022 

Säkerställ grundförutsättningar för ett 

kommungemensamt datadrivet besluts- och 

analysstöd (ex. arkitektur, 

informationsförsörjning och kompetens).  

KS - 2021–2023 

Etablera automatiserad insamling och 

bearbetning av data från vår fysiska miljö i syfte 

att bidra till bättre styrning och planering samt 

ökad effektivitet. 

KS Alla nämnder 
och berörda 
bolag 

2023–2025 

Etablera former för att systematiskt delta i 

nationell utveckling av gemensamma tjänster, 

standards, IT-arkitektur och öppna data.  

KS - 2021 

Utred och säkra juridiska förutsättningar, 

inklusive samtycke, för digital kommunikation 

och informationsöverföring inom vård och 

omsorg samt utbildning 

KS UBN, AMN, 
SCN, OMN, 
ÄLN 

2021–2022 

Indikatorer 

• Antal öppna och delade informationsmängder som används. 

• Antal processer som fått nya datakällor som är viktiga för läge, planering och beslut. 
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Målområde 3: Digitalt först i samverkan med invånare, 
näringsliv och besökare 

Människor i alla åldrar, av många nationaliteter, som lever, verkar och vistas i Uppsala 

kommun, har olika förutsättningar att ta till sig information. Det nationella målet 

digitalt först ställer krav på en tydlig digital väg till kommunens verksamheter med hög 

tillgänglighet och väl fungerade digitala tjänster.  

Behoven är centrala i leveransen av god kommunal service. Digitala kanaler ger 

möjligheter till ökad grad av självständighet. Dessutom ökar tillgängligheten och 

valfriheten i kontakter med kommunen. Förutsättningarna för att tillgodose olika 

målgruppers behov ökar. Förväntningarna från de som lever, verkar, och vistas i 

Uppsala är höga då det omgivande samhället digitaliseras snabbt, när information, 

varor och tjänster erbjuds dygnet runt, året runt i fler och fler digitala kanaler. 

Utbudet behöver därför utökas i absoluta tal, och förmågan att skapa nya tjänster 

snabbt när behov uppstår behöver stärkas. 

Ökad delaktighet 

Uppsala kommun behöver möjligheter att sprida information till invånare, näringsliv 

och besökare, både i vardagen och vid särskilda händelser. Kommunen måste också 

kunna föra dialog och inhämta synpunkter i viktiga frågor. Digitala kanaler kan bidra 

genom möjligheter att delta i informationsutbytet när det passar och från en plats man 

själv väljer. Uppsala kommun behöver också erbjuda former för invånare att delta i 

utvecklingen av kommunens service och tjänsteutbud. Det finns demokratiska värden i 

att allmänheten får möjlighet att påverka kommunens drift och utveckling.  

Genom att arbeta tillsammans med de som kommunen möter och påverkar skapas 

bättre förståelse för behov och utmaningar. Genom att stimulera aktivt deltagande 

från både invånare och näringsliv kan kommunen utveckla verksamheten effektivare, i 

allt från väl avvägda prioriteringar till ett gott bemötande. Digitala ytor för 

samskapande har stor potential att förstärka och effektivisera härvidlag.  

Motverka digitalt utanförskap 

Digitala tjänster kan öppna kanaler till målgrupper som kommunen tidigare haft svårt 

att nå, till exempel ungdomar eller personer som har svårt att ta sig till kommunens 

lokaler. Det kan handla om att möta upp i plattformar och tjänster som olika 

målgrupper redan använder, till exempel social media. I andra fall handlar det om att 

skapa nya former för digital kontakt och kommunikation. 

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande. Klyftorna mellan människor och områden 

ska minska. I arbetet med den digitala utvecklingen ska Uppsala kommun alltid aktivt 

motverka digitalt utanförskap genom att erbjuda alternativ där så behövs.  

Ökad insyn 

En viktig aspekt av digital samverkan med invånare, näringsliv och besökare är hur 

Uppsala kommun informerar om verksamheter och ger återkoppling på pågående 

handläggning. Ett transparent förfarande förbättrar förutsättningarna för insyn och 

delaktighet samtidigt som det ökar förtroendet hos invånare. Det är viktigt att de som 

använder kommunens tjänster får inblick i hur deras frågor och ärenden hanteras och 

hur beslut fattas. Detta inkluderar att så långt det är möjligt ge tillgång till 
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informationskällor, datamängder och beslutsunderlag. Då skapas en bättre förståelse 

för kommunens arbete. Digitala tjänster och mötesplatser erbjuder i regel bättre 

möjlighet till sådan transparens än dess analoga motsvarigheter. 

Identifierat fokus inom målområdet: 

• I Uppsala kommun ska dialog och samverkan med invånare, näringsliv och 

besökare präglas av digitalt först. 

• Uppsala kommun ska aktivt verka för att öka digital inkludering och motverka 

digital exkludering.  

• Uppsala kommun ska med hjälp av digital teknik ge invånare och näringsliv 

möjlighet till dialog och att delta i utvecklingen av kommunens service- och 

tjänsteutbud. 

• Uppsala kommun ska erbjuda god insyn och transparens och tillgängliggöra 

digital information och beslutsunderlag. 

 

Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Inför och tillämpa arbetssätt för digital 

tjänsteutveckling tillsammans med invånare och 

näringsliv i syfte att öka tillgänglighet och att 

stärka service och användarupplevelse. 

KS KTN 2022 

Ta fram en plan för hur Uppsala kommun ska 

leva upp till det nationella målet digitalt först 

och skapa ett samlat utbud av digitala tjänster. 

KS - 2023–2025 

Samverka i syfte att skapa helhet för invånare 

som söker vård och omsorg. Detta genom att 

verka för nationellt mål om digitalt först 

tillsammans med Region Uppsala och andra 

relevanta aktörer.  

KS ÄLN, OMN, 

SCN 

2022–2025 

Skapa förutsättningar för demokrati och 

inkludering genom ändamålsenlig digital 

samverkan med invånare, näringsliv och 

besökare. 

KS KTN  

Inför och tillämpa utvecklingsmetoder för 

digitala tjänster som särskilt beaktar de individer 

som i dag står utanför den digitala världen 

genom att aktivt motverka exkludering. 

KS AMN, KTN, 

UBN, OMN, 

ÄLN 

2022 

Etablera en lokal samverkansplattform mellan 

kommun, näringsliv och andra offentliga aktörer 

med syfte att koordinera digital omställning på 

samhällsnivå. 

KS - 2022–2023 

Indikatorer 

• Antal digitala tjänster som används. 

• Upplevd Kvalité (nöjd kund index?) 

• Antal tjänster som utvecklats i samverkan med invånare och näringsliv. 
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Målområde 4: God kompetensförsörjning och attraktiv 
arbetsgivare 

Konkurrensen om medarbetare ökar inom alla områden. För att säkra tillgången till 

nödvändig kompetens behöver Uppsala kommun kunna rekrytera, behålla och 

vidareutbilda medarbetare. 

Digital transformation ställer krav på digital kompetens. För att kunna delta i arbetet 

med digital transformation behöver därför medarbetare och chefer förstå hur digital 

utveckling påverkar verksamheten.  

Skolformerna ska sammantaget ge alla barn och elever förutsättningar att utveckla sin 

digitala kompetens och tillgodogöra sig de kunskaper som de behöver för privatliv och 

arbetsliv. Då läggs en grund för framtida kompetensförsörjning och deltagande i 

samhällsutvecklingen. Det blir också viktigt att kunna säkerställa att nya medarbetare 

har rätt kompetens vid anställningstillfället, till exempel genom samarbete med 

eftergymnasiala utbildningsaktörer.  

Digital arbetsmiljö 

För att behålla och attrahera svårrekryterad personal till flertalet kommunala 

verksamheter krävs en digital arbetsmiljö som möter högt ställda förväntningar. 

Kommunen behöver arbeta med digital kompetens som en strategisk resurs. Stora 

grupper av medarbetare har arbetsuppgifter och arbetssätt som kräver tillgång till 

mobila arbetsplatser som också fungerar utanför traditionell kontorsmiljö. Detta kan 

vara hemma hos en vårdtagare, i en skola eller utomhus. Även kontorsmiljöer 

förändras löpande och kräver nya flexibla platsoberoende digitala verktyg. En väl 

fungerande digital arbetsmiljö blir viktigare och viktigare.  

Att leda digitalt förändringsarbete 

Chefer och ledare är centrala i en framgångsrik förändringsresa. Tekniken möjliggör 

förändring via nya arbetssätt. Utöver generell digital kompetens behöver chefer och 

ledare därför ha förmåga att leda förändringsarbete och stötta medarbetare i 

förändring. 

Identifierat fokus inom målområdet: 

• Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare 

förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Uppsala kommun tar till 

vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens i utveckling av 

verksamheten. 

• Uppsala kommun ska erbjuda en modern, ändamålsenlig och flexibel digital 

arbetsmiljö för att kunna attrahera och behålla medarbetare. 

• Uppsala kommun har chefer och ledare med kompetens att leda 

förändringsarbete och digital transformation liksom förmåga att verka som 

kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. 
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Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Säkerställ en hög förmåga hos kommunledning 

och chefer att leda förändringsarbete och stötta 

medarbetare i förändring kopplad till digital 

utveckling. 

KS - 2020–2021 

Samarbeta med externa utbildningsaktörer för 

att utbildningar ska ge digital kompetens som är 

relevant för kommunens framtida medarbetare. 

KS Berörda 

nämnder och 

bolag 

2020–2025 

Utveckla och införa organisatoriska strukturer 

och tekniskt stöd för att öka 

arbetsplatsoberoende arbete. 

KS - 2022–2024 

Utforma strukturer för fortbildning och 

samverkan med akademi och näringsliv i syfte 

att säkra medarbetare och chefers digitala 

kompetens. 

KS - 2021–2022 

Skapa förutsättningar för målgruppsanpassad 

infrastruktur och digitala verktyg, i syfte att 

åstadkomma en mer attraktiv och effektiv 

arbetsmiljö. 

KS - 2021–2022 

Indikatorer 

• Ledarskap - digital kompetens och förmåga att leda förändring 

(medarbetarundersökningen) 

• Rätt kompetens och digital arbetsmiljö för att utföra sitt arbete 

(medarbetarundersökningen) 
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Målområde 5: Teknisk basförmåga och infrastruktur för 
digital transformation 

Realisering av de fyra första målområdena förutsätter en väl utvecklad teknisk 

basförmåga och infrastruktur. Det handlar om ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

nätinfrastruktur, lagring och beräkningskapacitet i egen eller inhyrd regi 

(molnlösningar).  Verksamhetskritisk IT-infrastruktur måste kunna hantera ökade antal 

brukare och större trafikvolymer för existerande och nya applikationer. Krav på 

tillgänglighet, stabilitet och hög kommunikationskapacitet förväntas växa.  

Utgångspunkten är att Uppsala kommun ska erbjuda alla verksamheter en väl 

fungerande, motståndskraftig och kostnadseffektiv digital infrastruktur enligt ledande 

branschstandard.  

Digital transformation och samhällets sårbarhet 

Samhällets sårbarhet riskerar att öka med digital transformation. För att möta denna 

risk ska digital infrastruktur planeras, realiseras och följas upp utifrån ett 

resiliensperspektiv. Den ska vara robust och säkrad mot intrång, informationssäkerhet 

ska säkerställas och reservlösningar, kontinuitetsplanering och analoga alternativ ska 

finnas för kritiska verksamheter. Arbetet med såväl verksamhets- som IT-komponenter 

ska präglas av lärande så att kvaliteten ökar med tiden. 

Likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser 

Alla kommunens medarbetare möter och använder digitala verktyg. Medarbetares 

behov kan skilja sig åt och Uppsala kommun behöver kunna analysera, upphandla 

och tillhandahålla verktyg för olika individer, ändamål, professioner och branscher. 

Även barn och elever ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i 

syfte att förbättra utbildning och effektivisera verksamhet.  

Hållbar digital utveckling 

Digital transformation ska bidra till kommunens hållbarhetsmål från såväl miljö- och 

klimatperspektiv, samt bidraga till social och ekonomisk hållbarhet.  

IT-användning riskerar att leda till ökad energiförbrukning och användning av 

miljögifter och konfliktmetaller i tillverkningsprocesser. Med systematiskt 

kvalitetsarbete kan den miljö- och klimatpåverkan som kommunens IT-användning 

leder till begränsas. Rätt utnyttjad kan IT bidra till minskad energiförbrukning och 

materialanvändning, färre transporter för både den kommunala organisationen och för 

invånare och näringsliv.  

Identifierat fokus inom målområdet: 

• Uppsala kommun ska verka utifrån en långsiktig planering för egna 

investeringar i, och upphandling av, nätteknik och -infrastruktur. 

• Uppsala kommun ska ha en robust, säker och väl fungerande digital 

infrastruktur som möjliggör utveckling av effektiva kommunala verksamheter. 

• Uppsala kommun ska bedriva ett systematiskt arbete för att begränsa den 

miljö- och klimatpåverkan som kommunens IT-användning leder till.  
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Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Fastställ kvalitativa krav på kommunens IT-

infrastruktur för långsiktigt hållbar digital 

utveckling: nuläge, kvalitativa krav och långsiktig 

utvecklingsplan (inkl. finansieringsmodell) ska 

tas fram. 

KS - 2020–2021 

Fastställ förutsättningar för likvärdighet i tillgång 

och användning av digitala verktyg i 

kommunens olika verksamheter. Ta fram plan 

för genomförande. 

KS UBN, AMN 2020–2021 

Säkerställ förmåga till anpassningsbarhet och 

motståndskraft för att möta hot och sårbarhet i 

vår digitala infrastruktur. 

KS - 2020–2021 

Utred och ta fram en plan för vad som behövs i 

termer av infrastruktur och annan utrustning för 

att kommunen ska kunna utnyttja 

välfärdsteknikens möjligheter i särskilt och 

ordinärt boende.  

KS OMN, ÄLN 2021 

Säkerställ att digital utveckling och drift lever 

upp till Uppsala kommuns hållbarhetsmål inom 

miljö, klimat och sociala frågor, med särskilt 

fokus på cirkulär produktion. Verifiera Uppsala 

kommuns hållbarhetskrav inom området, bland 

annat genom hänvisning till 

tredjepartscertifieringar i upphandlingar. 

KS - 2020–2021 

Indikatorer    

• Längre nyttjandetid för ’produkter’? alternativt krav på alternativanvändning när första use-

caset är över?  

• Upplevd leveransförmåga och säkerhet förhållande till behov och förväntningar (NKI?) 

• Andel återvunnet material och produkter 

 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer årligen upp handlingsplanens åtgärder i samband med 

ordinarie verksamhetsuppföljning och reviderar handlingsplanen vid behov. 

Relaterade dokument 
• Policy för digital transformation 

• Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 
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Definition och begrepp 
Artificiell intelligens (Artificial Intelligence, AI). AI är teknologi som söker efterlikna 

hjärnans förmåga att se mönster, dra slutsatser, planera, lösa problem, förstå naturligt 

språk och så vidare 

Automatisering. Införande av tekniksteg i en process som gör processen mer 

självgående med syfte att avlasta människans arbete och risker. Kan också syfta till att 

höja effektiviteten och kvaliteten i en process. 

Data. Data kan betraktas som ett förstadium till information och kunskap och 

definieras som symboler som representerar signaler av något slag. För att data ska vara 

användbar (förädlas till information och vidare skapa kunskap) behöver den tolkas i ett 

sammanhang.  

Datadrivet arbetssätt. Syftet är att tillhandahålla arbetsrelaterad information med 

god översikt och struktur, så att personal ska kunna värdera möjligheter och 

utmaningar i både arbetsmoment och sina beslut. Detta främjar kortare ledtider där 

informationssökningen behövs för beslut i det dagliga arbetet. Dessutom kan det leda 

till bättre beslut genom att stöd identifieras i den underliggande 

informationsinsamling som görs i det datadrivna arbetssättet. 

Digitalt först.1 Ett regeringsmål som uttrycker att digitala tjänster, när det är möjligt 

och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

privatpersoner och företag. 

Digital transformation. De verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra 

med stöd av digital utveckling. 

Information. Information hjälper till att besvara frågor som vad, vem, var, när, hur 

många, och så vidare. Eller med andra ord, information är data som tilldelats mening. 

Genom att vidare processa, strukturera eller ordna information så kan det leda till 

kunskap. Det kräver att informationen sätts i ett sammanhang av erfarenheter, 

värderingar och omgivningsbeskrivningar för att skapa nya erfarenheter, upplevelser 

eller ny information. 

Sakernas internet (Internet of Things, IoT). Begrepp inom informationsteknik 

avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot 

internet. Dessa enheter kan vara hushållsapparater, kläder, fordon, elmätare, 

mobiltelefoner eller spelkonsoler. Gemensamt är att de inhämtar information från sin 

omgivning, sammanställer, bearbetar och presenterar den i realtid och därefter 

kommunicerar den vidare. 

 

 

 

1  Avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för en digital förnyelse av det 

offentliga Sverige 

https://www.regeringen.se/49948d/contentassets/7aca65dd753d4242b4916572a632d007/beslut-om-bemyndigande-att-underteckna-en-avsiktsforklaring-med-skl-om-digital-fornyelse.pdf
https://www.regeringen.se/49948d/contentassets/7aca65dd753d4242b4916572a632d007/beslut-om-bemyndigande-att-underteckna-en-avsiktsforklaring-med-skl-om-digital-fornyelse.pdf

