
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIGITAL DIALOG 

  KORSHOLMS KOMMUNS ICT-VISION 2019–2021



Korsholms kommuns ICT-vision ska fungera som ett styrdokument för digitalt nytänkande inom 
kommunens tjänster och kommunikation. 

Den rådande digitala samhällsutvecklingen medför nya möjligheter för kommunen och invånarna att 
stärka den digitala dialogen. Via ökad medvetenhet för digitaliseringens möjligheter kan kommunens 
information bli mer lättillgänglig, transparent och interaktiv.  

Enligt Korsholms kommunstrategi 2030 ska kommunen beakta invånarnas olika behov och 
förutsättningar och arbeta för att öka den digitala kompetensen hos invånarna. Tillsammans med 
kommunstrategin skapar ICT-visionen strategiska målsättningar för hur delaktighet, jämlikhet och 
mervärde beaktas inom kommunens nuvarande och framtida digitala utveckling. 

 

DELAKTIGHET 

Kommunens invånare, förtroendevalda och personal ska ges möjlighet att vara delaktiga i kommunens 
verksamhet och beslutsfattande.  

Utvecklingen av digitala tjänster ska utgå ifrån användarnas olika behov. Traditionella metoder att samla 
in åsikter, kommentarer och ställningstaganden bör bibehållas, men kompletteras med nya digitala 
metoder och lösningar. Invånarna, de förtroendevalda och personalen ges därmed bättre insyn i både 
kommunens interna och externa ärenden, vilket även ökar förståelsen för verksamheten. 

Kommunens nuvarande digitala dialog sker främst via kommunens webbplats, sociala medier och 
enskilda digitala tjänster. Dessa kan kompletteras med nya tjänster så som mobilapplikationer, dygnet 
runt webbtjänster och servicepunkter.  

 

JÄMLIKHET 

De digitala tjänster som kommunen erbjuder ska vara jämlika, inkluderande och de ska beakta 
användarnas olika behov och funktionsvariationer. Samtidigt är det viktigt att det alltid finns alternativa 
sätt att sköta ärenden, för dem som väljer att inte använda digital teknik.  

Kommunens information och kommunikation ska vara lättillgänglig, transparent och interaktiv.  
Tjänsterna ska utvecklas så att de är tillgängliga och kan användas oberoende av tid och plats.  
Utbudet av och tillgängligheten till digitala tjänster inom kommunens olika verksamhetsområden bör 
förbättras. Detta uppnås exempelvis genom bättre centraliserad styrning, standardisering av ICT-
anskaffningar och snabba bredbandsförbindelser. 

 

MERVÄRDE 

Kommunen skapar mervärde för sina invånare och sitt näringsliv då utvecklingen av digitala tjänster 
baserar sig på identifierade behov. Mervärde nås exempelvis genom att göra nuvarande och framtida 
digitala tjänster mer lättillgängliga, användarvänliga, effektivare samt minska tidsåtgången.  

Inbesparingar, synergier och produktivitet nås via optimerade arbets- och serviceflöden. Utnyttjande av 
gemensamma datasystem och digitala tjänster inom kommunen sänker driftskostnader och frigör 
resurser från systemstöd och underhåll.  

Kommunen ska strategiskt sträva efter hållbara ICT-lösningar och anskaffningar som leder till en 
minskad miljöpåverkan.  



ICT-VISIONENS STRATEGISKA ÅTGÄRDER 2019–2021 

För att ICT-visionen ska fungera som styrdokument för den digitala utvecklingen av kommunens tjänster 
måste behoven identifieras och prioriteras. Förverkligande av visionen måste därför genomföras stegvis, 
genom fastställande av årliga strategiska mål. 

 
Strategiska åtgärder 2019 – Ledning och ansvar 

- Förvaltningsdirektören ansvarar för kommunens IT-service och leder kommunens IT-enhet. 
- Kommundirektören tillsätter ett bestående sektoröverskridande ICT-team som leds av 

förvaltningsdirektören. 
- Teamet ska bestå av en representant från varje sektor samt åtminstone två representanter från 

kommunens IT-avdelning, utöver förvaltningsdirektören.  
- ICT-teamet kan vid behov skapa underarbetsgrupper inom de olika sektorerna.  
- Dessa underarbetsgrupper skulle i sin tur ledas av den person som representerar sektorn i ICT-

teamet. 
- ICT-teamet samarbetar med övriga ICT-projekt inom kommunen. 

 
ICT-teamets åtgärder 2019  

- Kartlägga alla aktiva samt passiva datasystem och digitala tjänster inom kommunen, samt utreda 
deras reella användningsändamål och möjligheter att harmonisera dem. Fastställa ansvarspersoner 
för systemen och tjänsterna samt uppdatera datasystembeskrivningarna. 

- Skapa riktlinjer och rekommendationer för organisationens ICT-struktur, datasäkerhet och 
dataskydd. 

- Uppgöra en datasäkerhetspolicy som koncernsektionen godkänner. 
 

ICT-teamets åtgärder 2020 

- Upprätta en gemensam budget för kommunens ICT-struktur som möjliggör strategisk utveckling.  
- Förverkliga kommunens ICT-handlingsprogram enligt fastställd handlingsplan. 
- Standardisera kommunens ICT-anskaffningar och ge riktlinjer för kommunens ICT-

upphandlingar i kommunens investeringsprojekt. 
- Utarbeta riktlinjer för kommunens internet förbindelser och fastställa en minimistandard för 

internethastigheter. 
- Bistå med kompetensutveckling och handledning till personalen. 
- Utvärdera behovet av en tjänst som IT-chef inom koncernförvaltningen till budgeten 2021 samt 

uppgöra en uppgiftsbekrivning för tjänsten. Kartlägga andra alternativ på marknaden såsom 
köptjänster, samarbetsavtal m.m. 

- Inrättande av tjänst som IT-chef inom koncernförvaltningen, ifall inte annat alternativ väljs.  
 

ICT-teamets åtgärder 2021– 

- IT-chefen ansvarar för och leder kommunens ICT-infrastruktur. IT-chefen bistår med 
spetskompetens, ledarkompetens och nytänkande. IT-chefen bereder även förslag till 
kommunens ICT-budget och utreder IT-avdelningens resursbehov. 

- Upprätthålla, uppgradera och utveckla kommunens ICT-infrastruktur. 
- Utvärdera genomförda åtgärder i enlighet med handlingsprogrammet. 



- Bevaka och realisera skyldigheter som tillkommer via ändringar inom nationell lagstiftning och 
EU-förordningar. 

- Revidera skolornas och daghemmens IKT-strategi 2017-2020 tillsammans med bildningssektorn. 
- Identifiera och utveckla nya digitala tjänster och servicepunkter som ger transparens för 

invånarna. 
- Kartlägga hur öppen data kan göras tillgängligt för olika serviceproducenter att skapa nya 

innovativa tjänster och affärsidéer. 

 

Uppföljning 

ICT-teamet arbetar tätt med kommunens IT-enhet, kommunikationsgrupp och dataskyddsgrupp.  

ICT-teamet rapporterar till kommunens ledningsgrupp om ICT-verksamheten och utvecklingen. 

ICT-visionens handlingsprogram följs upp kontinuerligt och utvärderas samt uppdateras av ICT-teamet 
årligen. 

ICT-visionen revideras av kommunens ledningsgrupp och koncernsektion vart tredje år med start 2022. 

 

Bilagor  

ICT-visionens handlingsprogram 

IKT-strategi 2017–2020 grundläggande utbildningen och gymnasiet 

IKT-strategi 2017–2020 småbarnspedagogiken & förskolan 


