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IT-strategi för Hultsfreds kommun 
 

Sammanfattning 
IT-strategin uttrycker kommunens övergripande syn på IT  
IT ska nyttjas för att  

•  bidra till ökad demokrati och service 
•  effektivisera kommunens verksamhet 
•  göra det attraktivare att bo och verka i kommunen 

IT-miljön ska vara säker för att skapa tillit till tekniken 
Standardisering, samverkan internt och externt samt hög kompetens är väsentliga ingredienser 
för att uppnå dessa effekter. 
 
 

Inledning 
Denna IT-strategi begränsas till en beskrivning av tele- och datateknikens önskvärda roll för 
Hultsfreds kommun. 
En gemensam syn på IT blir allt viktigare för kommunen när information, tjänster och demokratiskt 
arbete vävs samman i den digitala världen. Syftet med IT-strategin kan bara uppnås om den gäller all 
verksamhet kommunen ansvarar för. 
För att kunna tillvarata möjligheterna med den växande IT-användningen måste vi satsa på utbildning 
av både IT-personalen och dem som ska använda systemen.  
Kommunen måste också vara beredd att omorganisera sin verksamhet när förutsättningarna förändras.  
 

IT ska bidra till ökad demokrati och service 
24-timmarsservice 
24-timmarsservice är en vision om medborgarnas möjligheter att kommunicera med och använda 
tjänster hos myndigheten dygnet runt. 
Kommunen ska arbeta för att långsiktigt utnyttja den möjlighet som ges att öka servicen med hjälp av 
IT. I takt med att säkerhet och tillit så tillåter är målet att den medborgare som så önskar ska kunna ta 
del av individanpassad information och individanpassade tjänster när han eller hon så önskar. 
 
Demokrati 
En viktig förutsättning för att delta i den demokratiska processen är god tillgång till information om 
såväl den kommunala organisationen som aktuella kommunala frågor. Ett bra demokratiskt klimat 
förutsätter också att det är lätt att komma i kontakt med och föra fram åsikter till förtroendevalda och 
tjänstemän.  
Hultsfreds kommun ska, genom utveckling av informationsteknik och tjänster på Internet, erbjuda 
öppen och lättillgänglig samhällsinformation. 
 

IT ska effektivisera kommunens verksamhet 
Effektivisering 
Det är nödvändigt med en organisations- och nämndövergripande syn vid upphandlingar av nya 
system. 
Information ska vara tillgänglig för den som behöver den i sitt arbete, oavsett organisatorisk 
tillhörighet. 
En effektiv kommun måste ha tillgång till den kompetens som krävs för att kunna fatta riktiga 
strategiska beslut när det gäller investeringar i personal, teknik och utbildning. Samordning sker 
genom att varje nämnd (KS, Socialnämnden, BUN och MoB) årligen redovisar sin IT-utveckling i en 
IT-plan. 
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Styrning och ledning 
En medveten dokumentationsstruktur ökar möjligheterna att styra och leda verksamheten genom att 
uppföljning underlättas. Nyckeltal ska kunna tas fram och genom tydliga definitioner ska ingen 
tveksamhet råda om vad nyckeltalen visar. 
 
Kompetens 
Ledningsansvariga ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna utnyttja IT:s möjligheter som ett bland 
flera hjälpmedel i verksamhetsutvecklingen. Att upprätta och bibehålla IT-kompetensen hos 
medarbetarna är väsentligt för måluppfyllelse vid införande av IT-stöd. 
  
IT-avdelningen ska fylla två funktioner i kommunens organisation. Dels ska den fungera som en drift- 
och serviceenhet gentemot kommunens verksamheter, dels som en kompetensresurs för 
internkonsulting, utvecklingsarbete och omvärldsanalys. Utan hög intern IT-kompetens kan vi inte stå 
fria i våra teknikval. 
 

IT ska göra det attraktivare att bo och verka i Hultsfreds kommun 
 
Infrastruktur 
Tillgång till god digital infrastruktur är en förutsättning för att våra medborgare och företag ska kunna 
utvecklas med rättvisa villkor, och därför ska kommunen aktivt engagera sig i dessa frågor. 
 
Utbildning 
IT ska användas effektivt i kunskapsförmedlande syfte men också som ett redskap för att hitta och 
bearbeta användbar information. Alla som studerar i Hultsfreds kommun ska uppleva att den nya 
tekniken används som en integrerad del av alla de resurser som tillsammans utgör en god lärande 
miljö. 
 
 
IT-miljön ska vara säker 
Kommunens IT-verksamhet ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av personlig 
integritet och förtroende hos allmänheten. 
Verksamhetens IT-stöd måste på ett enhetligt sätt skyddas från såväl oavsiktliga som avsiktliga 
störningar.  
Den som har ansvar för en viss verksamhet ska också ha ansvaret för IT-säkerheten inom sitt 
verksamhetsområde.  
 

Standardisering och samverkan internt och externt 
  
IT -plattform 
Kommunens verksamheter ska ha tillgång till en gemensam och väl definierad och hårt standardiserad 
teknisk plattform. Den ska erbjuda samtliga användare i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs en 
effektiv användarmiljö med ändamålsenlig funktionalitet. 
Telekommunikation ska ses som en del av kommunens IT-infrastruktur. 
 
Samverkan 
IT-avdelningen fungerar som sammanhållande länk vid samverkan internt och externt. 
För att kommunen ska kunna utvecklas vidare med hjälp av ny teknik ställs höga krav på samordning 
med andra offentliga aktörer, t ex avseende infrastruktur eller gemensamma tjänster.  
 

 


