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Digital strategi för Mörbylånga kommun 2021-2022 

Syfte 

Syftet med den digitala strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder 

och verksamheter i att nå både den digitala strategin för Sverige, den 

regionala digitala agendan samt Mörbylånga kommuns digitala 

fokusområden.  

Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling med fokus på att 

befintliga resurser ska användas mer effektivt och vara en naturlig del i de 

beslut som tas i kommunen.  

Arbetet med att förverkliga den digitala strategin ska stödja kommunens 

vision att vara en tillväxtkommun med framtidstro och livskvalité som är 

attraktiv att bo och verka i. Digitalisering ska underlätta för invånarna i 

kontakten med Mörbylånga kommun och de tjänster som vi producerar.  

Till denna strategi kopplas årligen handlingsplaner framtagna av respektive 

verksamhet.  

Utgångspunkt 

Det offentliga Sverige behöver använda ny teknik för att möta framtidens 

utmaningar där antalet äldre ökar och där det kommer att bli en allt hårdare 

konkurrens om arbetskraften. Den kommunala ekonomin kommer att ställas 

inför stora utmaningar och digitalisering är en nyckel för att möta dessa 

utmaningar.  

En uttalad målbild från Sveriges Regering är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt först är ett 

nyckelord som förklarar det tankesätt som stakats ut och är en 

avsiktsförklaring mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Digitalt först sätter användaren i fokus och innebär, när det är möjligt och 

relevant, att digitala tjänster ska vara förstahandsvalet vid kontakter med 

medborgare och företag. 

Digital service och digitala tjänster underlättar och förenklar för medborgare, 

näringsliv och föreningar. Digitala lösningar bidrar till förenkling kring 

tillstånd och regler, samt stora förbättringar av service till företag.  

Mörbylånga kommun ska effektivisera den interna administrationen genom 

förändrade arbetssätt utifrån införandet av digitala lösningar. 

Arbetsprocesser ska utvecklas och anpassas till de möjligheter som 

digitaliseringen ger. Mörbylånga kommuns digitalisering ska bidra till en 

positiv verksamhetsutveckling. Hela Mörbylånga kommun bör ha tillgång 

till infrastruktur med snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som 

stödjer digitalisering.  

 Mörbylånga kommuns digitalisering ska bidra till en positiv 

verksamhetsutveckling. 

 I Mörbylånga kommun ska det finnas goda förutsättningar för att digitalt 

drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.  

 I Mörbylånga kommun ska relevant, målmedveten och rättssäker 

effektivisering och utveckling ske genom digitalisering.  
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 I Mörbylånga kommun ska vi samverka för att effektivisera 

digitaliseringen. 

Vad menas med digitalisering och digitisering? 

Digitalisering 

Med att digitalisera menas att all information som hanteras i en arbetsprocess 

är digital från början till slut. När man digitaliserar införs alltså ett helt 

digitalt arbetssätt där ingen information hanteras analogt från att den 

kommer in eller upprättas till att den gallras eller arkiveras.  

Digitisering 

Med att digitisera menas att man överför analog information till ett digitalt 

media. Exempel på digitisering är att kunna skanna in ett dokument och 

därmed skapa en pdf-fil eller att skriva av analog information in i ett 

verksamhetssystem. När delar av arbetsprocessen är analog men man överför 

information från analogt media till digital form, exempelvis genom att 

skanna ett dokument, gör man en så kallad digitisering. En sådan 

arbetsprocess är alltså inte helt digitaliserad. Även om scanning och annan 

digitalisering kan vara bra verktyg tar denna strategi sikte på digitalisering, 

alltså helt digitala flöden av information. 

Ansvar och genomförande 

Det är viktigt med ett digitalt ledarskap, det vill säga ett tankesätt hos chefer 

och verksamhetsutvecklare att se digitaliseringen som en stor möjlighet att 

nå uppsatta mål. Digitalt först ska genomsyra ledarskapet och stort fokus 

behöver läggas på den digitala verksamhetsutvecklingen.  

En tillitsfull styrning bidrar till att motverka spretighet, stuprör och 

dubbelarbete och istället skapas förutsättningar för att arbeta strukturerat och 

effektivt. Det är viktigt att börja arbeta efter processer och tydliggöra att alla 

medarbetare måste vara beredda på att förändra arbetssätt och rutiner för att 

nyttja digitaliseringens effekter. Det handlar om att genom aktivt deltagande 

se vilka moment som digitalisering skulle kunna underlätta för varje 

verksamhet. 

IT- avdelningen, tillhörande Ölands kommunalförbund, utgår från en IT-

strategi där fokus ligger på drift och plattform som en grund för att kunna 

digitalisera.  

Digitala fokusområden 

Den digitala strategin visar inriktningen och de långsiktiga fokusområdena 

för utveckling av digitaliseringsområdet i Mörbylånga kommun med stark 

koppling till visionens perspektiv.  

Digitaliseringen ska även ta del av de lösningar och initiativ som presenteras 

på nationell och regional nivå. Mörbylånga kommun ska sikta mot 

samverkan med länets kommuner och Regionen i frågor där vi har möjlighet 

att samarbeta för att nå digital framgång.  

Den digitala strategin för Mörbylånga kommun har fyra fokusområden 
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Samverkan 

Det övergripande synsättet vad gäller digitala tjänster ska vara att sätta våra 

invånare och kunder i fokus. Samverkan både inom och utom kommunen är 

viktigt och det krävs en utvecklad organisation med rätt kompetens där ett 

processorienterat synsätt och arbetssätt är centralt. Även samverkan i olika 

konstellationer inom länet är en viktig del för den digitala utvecklingen. 

Genom den digitala agendan för Kalmar län har vi en gemensam 

övergripande agenda som leder oss åt samma håll. 

Utveckling 

Utveckling ska vara fokus både för att skapa en enklare vardag för 

privatpersoner och företag samt nå en högre kvalitet och effektivitet i den 

kommunala verksamheten.  

Till största delen handlar digitalisering inte om teknik utan om 

verksamhetsutveckling och förändringsledning. Tekniken är medlet för att 

åstadkomma förflyttningen från ett nuläge till ett önskat läge.  

Effektivisering 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara effektiva, ha utgångspunkten 

digitalt först och onödiga analoga rutiner ska arbetas bort. 

Information är en strategiskt viktig resurs som ska användas så effektivt och 

automatiserat som möjligt.  

För en effektiv informationsförvaltning från det att information skapas till 

dess att den ska raderas/gallras eller arkiveras ska information ordnas och 

struktureras utefter en fastställd kommungemensam klassificeringsstruktur.  

Vid upphandling av digitala tjänster och system ska krav ställas på att 

systemet kan importera och exportera data på ett standardiserat och säkert 

sätt samt strukturera informationen utifrån fastställd klassificeringsstruktur 

och till sist lämnas till e-arkiv för bevarande. 

Enkelhet 

Det ska vara enkelt för medborgare och näringsliv att komma i kontakt med 

kommunen, utan att behöva förstå hur kommunen är organiserad. Det ska 

också vara enkelt att hitta rätt digital tjänst, där av ska Mörbylånga kommuns 

tjänster vara samlade på en digital kontaktyta.  

Digitala tjänster som erbjuds av Mörbylånga kommun ska vara tillgängliga 

för samtliga kommunens invånare oavsett förutsättningar samtidigt som 

Samverkan Utveckling 

Effektivisering Enkelhet 
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kommunen även har ett ansvar att ta hänsyn till det digitala utanförskapet. 

E-tjänster ska ersätta blanketter, så långt som det är möjligt så att 

medborgare och företagare enkelt och säkert kan sköta sina förehavande mot 

kommunen.  

Användning av digital teknik ska bidra till en bättre och mer attraktiv 

arbetsmiljö för kommunens medarbetare.  

Digitaliseringen i Mörbylånga kommun ska även underlätta för 

kommuninvånare att utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet genom välfärdsteknik.  
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