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INLEDNING 
 
Öckerö kommuns vision är att vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Digitala 
tjänster skapar förutsättningar för de utmaningar vi som skärgårdskommun har. Snabbt bredband och 
digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning, ger 
oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun året om. Dessutom finns 
förväntningar från invånarna att på ett tillgängligt och enkelt sätt kunna utföra sina ärenden hos oss. 

Utvecklingen av digitala tjänster är en av de starkaste förändringsfaktorerna i vårt samhälle just nu. 
Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitalisering vill Öckerö kommun skapa en enklare 
vardag för invånare, företagare och besökare. Vi vill skapa förutsättningar för en smartare och öppnare 
förvaltning med högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därför beslutade kommunfullmäktige 
om en digital strategi för Öckerö kommun 17 maj 2016. Strategin, ”Det bästa av två världar”, visar hur 
kommunen behöver arbeta för att lyckas. Handlingsplanen omsätter strategin i konkreta mål och 
aktiviteter och beskriver förväntat läge i slutet av 2018. 

STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH DIGITALA INITIATIV  
För Öckerö kommun är det första gången en handlingsplan för digital utveckling beslutas. 
Handlingsplanen innehåller digitala initiativ uppdelade inom kommunens verksamheter. Dessa är 
konkreta projekt, stora som små, som verksamheterna ska prioritera den kommande tiden. En del 
initiativ är redan påbörjade och ska slutföras, medan andra är på planeringsstadiet. Handlingsplanen 
innehåller även strukturella förutsättningar. De visar inom vilka områden kommunen behöver arbeta 
och förändras för att bli mer mogen för digital utveckling. Syftet med de strukturella förändringarna är 
att göra organisationen mogen för digital utveckling så att det blir enklare att arbeta med de konkreta 
digitala initiativen. 

Denna förändring ställer krav på chefer och medarbetare. De behöver förbättrade förutsättningar att 
med stöd av digitala tjänster ha möjlighet att utveckla kommunen. Dessa förutsättningar konkretiseras 
och tydliggörs i handlingsplanen. 
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NULÄGE OCH FRAMTIDA UTMANINGAR 
Under 2015 och 2016 gjordes en utvärdering av kommunens digitala nuläge i ett nationellt verktyg, e-
blomlådan, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Resultaten visar att 
kommunen erbjuder en del e-tjänster, framförallt inom barn- och utbildningsområdet, men att 
kommunen inte arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling och utvärdering utifrån ett 
digitaliseringsperspektiv. 

En viktig del i den digitala utvecklingsprocessen handlar om att göra kommunal service mer tillgänglig 
för våra medborgare. På så sätt kan de snabbt, enkelt och med hög säkerhet sköta sina ärenden, få 
tillgång till information och utöva inflytande när de vill och passar dem bäst. Lätt tillgängliga e-
tjänster för olika ärenden är ett viktigt steg för ökad service. Det finns ett tiotal olika e-tjänster i våra 
verksamheter tillgängliga för medborgare i dag. Vi saknar i dag en kommungemensam plattform för 
publika e-tjänster, vilket gör våra verksamheter beroende av vad leverantörerna till kärnsystemen har 
att erbjuda. 

Inför framtagande av den digitala strategin genomfördes en medborgarundersökning. Där framkom 
vilka e-tjänster som invånarna vill att Öckerö kommun prioriterar. Medborgarundersökningen har, 
tillsammans med verksamheternas behov, legat till grund för de digitala initiativ som presenteras i 
handlingsplanen. 

I maj 2018 kommer EU:s nya dataskyddsförordning att träda i kraft. Den innehåller EU-gemensamma 
regler för personuppgiftsbehandling och kommer att medföra betydligt strängare krav kring hantering 
av dessa. Det införs krav på att ha en organisation kring dataskydd, att dokumentera sina 
behandlingar av personuppgifter, att göra konsekvensanalyser, ta fram riktlinjer, instruktioner, 
rutinbeskrivningar m.m. Möjlighet finns att utfärda höga vitesbelopp för de organisationer som bryter 
mot förordningen. För Öckerö kommun innebär detta ett stort arbete med att se över befintlig 
organisation och hantering av personuppgifter. Den nya förordningen måste även finnas med som en 
parameter i alla kommande digitaliseringsprojekt. 
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STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR/INSATSOMRÅDEN 
 
Här presenteras de insatsområden som kommunen behöver arbeta med för att bli mogen för 
digitalisering och på sikt enklare, effektivare och mer strukturerat kunna arbeta med 
verksamhetsutveckling med stöd av digitala tjänster.  
 
 
SYSTEMATISKT UTVECKLINGSARBETE 
Digitaliseringen är till för att stödja verksamhetens utveckling. Struktur och forum för systematiskt 
utvecklingsarbete är en förutsättning för digital utveckling, och behöver utvecklas i kommunen. 
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering behöver finnas med på ledningsgruppernas agendor 
och ett regelbundet informationsutbyte mellan ledningsgrupp och dess representant i 
digitaliseringsrådet är viktig för att kunna nå kommungemensamma effekter.  

Kommunen arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Rapporteringen sker i Stratsys. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån verksamhetens processer 
och syftet är ständiga förbättringar. Digitala lösningar är en del i förbättringsarbetet och genom att se 
på verksamheten utifrån dess processer kan man identifiera moment i verksamheten som kan 
digitaliseras. Modulen tas fram under våren -17, då även de första pilotverksamheterna 
implementeras. Fortsatt implementering 2018.  

Förväntat läge 2018 
Alla verksamheter har på övergripande nivå forum och tydligt uttalat ansvar för hur utveckling ska 
bedrivas. Horisontella samarbeten över gränser är självklara inslag i det arbetet för att nå 
kommungemensamma effekter. 

Alla kommunens verksamheter har möjlighet att arbeta systematiskt med kvalitetssäkring och 
förbättring av verksamheten utifrån en kommungemensam modell och med ett digitalt system som 
stöd. 

Ansvarig 
Kommunchef  
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----------------------------------------------- 

TYDLIGARE ANSVARSFÖRDELNING 
En digital utveckling handlar mycket innovation och nya digitala tjänster. Men det är också viktigt att 
ta vara på de investeringar som redan är gjorda och se hur vi kan använda befintliga system på ett 
optimalt sätt. 

När nya projekt och förslag initieras, ska det finnas etablerade kontaktvägar och samarbetsorgan för 
samverkan och resurstillsättning. Varje digital tjänst eller IT-system ska få förutbestämda roller för 
tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning. Förutsättningarna gör utvecklingen av nya digitala tjänster 
enklare och ger ett optimalt användande av de befintliga systemen. 

Förväntat läge 2018 
Det är väl känt för alla chefer och medarbetare hos verksamheter, såväl som hos stödfunktionerna, hur 
digitalt utvecklingsarbete bedrivs och hur befintliga digitala tjänster ska förvaltas.  

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef 
 
----------------------------------------------- 

KOMMUNGEMENSAM PROJEKTMODELL 
Med hjälp av en kommungemensam projektmodell kan Öckerö bedriva digitaliserings- och 
utvecklingsprojekt mer effektivt och strukturerat. Modellen ska fungera som ett ramverk och 
underlätta för alla som arbetar med projekt. Modellen behövs för att tydliggöra roller, förväntningar, 
visa på avgränsningar och ansvar. För att få en bättre styrning före och under projekt är det viktigt att 
det finns tydliga punkter där beslut fattas om projektet ska fortsätta, avslutas eller ändra inriktning. 

När vi använder en gemensam modell, ett gemensamt språk och har ett gemensamt arbetssätt kan vi 
känna trygghet i genomförandet och vi kan istället koncentrera oss på innehållet. 

Förväntat läge 2018 
Minst hälften av kommunens digitaliseringsprojekt drivs systematiskt med hjälp av en 
kommunövergripande projektmodell som tydligt anger projektets faser, vem som ansvarar och var 
beslut ska fattas. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef  

----------------------------------------------- 

ÖKAT STÖD I DIGITAL UTVECKLING 
I intervjuer, möten och informella samtal, har synpunkter förts fram på Informations- och 
utvecklingsenhetens (IT-service) roll i arbetet med digital utveckling. En gemensam nämnare är behov 
av ett tydligare stöd, som t.ex. hjälp med upphandling och kravställning, installationer, 
uppgraderingar, integrationer och annan rådgivning. Flera anser att IT-service är ett gott stöd i deras 
arbete, men ser också behov av förtydliganden. De problem som lyfts kan också härledas till ett behov 
av tydligare ansvarsfördelning, gällande IT-system, mellan verksamhet och IT-service. I ljuset av 
strategin för Öckerös digitala utveckling blir det viktigt att åtgärda detta, då en väl anpassad IT-
infrastruktur fastställs som en förutsättning för att nå målen. 

IT-service, kommunikations- och utvecklingschefen och projektgruppen har tillsamman i ett antal 
workshops arbetat med förslag till förbättringar. Personalen på IT-service har lång erfarenhet och 
kunskap om kommunens IT-infrastruktur och kan bidra med mycket kunskap i digitaliseringsfrågor. 

Förväntat läge 2018 
Kommunens och dess bolags medarbetare upplever att de har ett gott och professionellt stöd ifrån 
kommunikations- och utvecklingsenheten, i arbetet med digital utveckling och förvaltning. Enheten 
bidrar och stimulerar till en kommunövergripande digital utveckling, även om sådan utveckling i 
huvudsak initieras och bedrivs verksamhetsnära.  

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef 

----------------------------------------------- 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Digitalisering och systematiskt utvecklingsarbete ställer krav på medarbetarna. Nya arbetssätt och 
metoder medför att kompetens behöver uppdateras för att säkerställa möjligheten att nå 
verksamhetens mål på kort och lång sikt. Dessa kompetenser behöver identifieras inför framtida 
rekryteringar och befintliga medarbetares kompetens behöver utvecklas. Kompetensförsörjning 
handlar om hur Öckerö kommun, som arbetsgivare, ska arbeta med att attrahera, rekrytera, 
utveckla/behålla och avveckla/omställa personal för att nå verksamhetens mål. 

Som ett hjälpverktyg i arbetet med att identifiera framtida kompetensbehov i förhållande till uppdrag 
behövs en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan. Regelbunden analys av kompetens-
behov och en handlingsplan för kompetensförsörjning behöver bli en del i verksamhetsplanerna för att 
få önskad effekt.  
Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun arbetar aktivt och systematiskt med kompetensförsörjning i syfte att göra 
medarbetarna mer rustade för digitalisering. En kompetensförsörjningsplan är beslutad och analys av 
kompetensbehov samt framtagande av handlingsplan för kompetensförsörjning ingår i 
verksamhetsplanerna. 

Ansvarig 
Personalchef  
----------------------------------------------- 

MINSKAT DIGITALT UTANFÖRSKAP 
Det finns i dag medborgare som av olika anledningar står utanför det digitala samhället. Det kan bero 
på att man inte har tillgång till dator och internet eller att man inte har tillräcklig kunskap. Det kan 
även vara så att man helt enkelt inte ser nyttan och därför inte är intresserad. 

I takt med att samhället digitaliseras blir det allt mer viktigt att alla har tillgång till och använder de 
tjänster och funktioner som erbjuds via internet. Biblioteken ska, i sitt laguppdrag, verka för att öka 
kunskapen om hur digital teknik kan användas för kunskapsinhämtning, källkritik, lärande och 
delaktighet i samhällslivet. 

Biblioteket har redan datorer och trådlöst internet som besökare kostnadsfritt kan använda. 
Bibliotekspersonalen kan hjälpa besökare med att komma igång med internetanvändning. Man kan 
bland annat få hjälp att söka information på nätet eller i databaser, ladda ner e-böcker och lära sig mer 
om e-tjänster. 

Förväntat läge 2018 
Biblioteket erbjuder stöd för ovana internetanvändare, bland annat genom en särskild satsning under 
Digidel-kampanjen som äger rum under våren 2018. 

Ansvarig 
Verksamhetschef Fritid och Kultur  

----------------------------------------------- 
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DIGITALA INITIATIV 
 
Här presenteras de konkreta digitala initiativ och projekt som verksamheterna ska prioritera fram till 
december 2018. Initiativen presenteras i en matris som visar vilket av den digitala strategins 
övergripande mål som initiativet främst syftar till att nå. Efter matrisen förklaras initiativen mer 
ingående där även förväntat läge 2018, ansvarig samt finansiering anges. Ansvar anges på chefsnivå, 
men inom parantes står eventuell funktion som i praktiken arbetar med initiativet.  
 

 
Enklare vardag för 
invånare, företagare och 
besökare 

Smartare och öppnare 
förvaltning 

Högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten 

Kommungemensamma 
tjänster och funktioner 

E-legitimering 
E-tjänsteplattform 
Säker digital brevlåda 

 

E-arkiv 

 
Digitaliserad 
nämndadministration  
Samlad inloggning för 
medarbetare 
Socialt intranät 

Digital avtalshantering  
vid anställningar 
Identitetslösning med 
automatiserade flöden 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Frånvarohantering  Skriva sig till lärande 
Fjärrundervisning i 
modersmål och 
studiehandledning 
Rapportering om 
kränkande behandling 

Socialförvaltningen Trygghetskamera 
Individanpassat 
brandskydd 

 Säker läkemedelshantering 
Digitala signeringslistor 

Mobil dokumentation 
Kärnsystem för 
dokumentation 

SSBTEK 

KS – samhällsbyggnads-
verksamheten  

Ökat digitals flöde i 
bygglovsprocessen 
SMS-tjänst 

Tydliggjord information 
med stöd av GIS  

KS – övrig verksamhet Bidrag- och 
bokningssystem 
Gemensamt 
bibliotekssystem 

Medborgardialog via sms 
 

 

Kommunala bolag Tydlig 
hyresgästkommunikation 

 Digitaliserad 
underhållsplan 

  

Övergripande    
mål 

Områden 
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KOMMUNGEMENSAMMA TJÄNSTER OCH FUNKTIONER 
 
E-LEGITIMERING 
De flesta invånare i Sverige använder i dag en e-legitimation i sin kontakt med bank och statliga 
myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, CSN m fl. En e-legitimation gör att invånarna på 
ett enkelt och säkert sätt kan utbyta känslig information med till exempel vården, skolan och 
äldreomsorgen. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har förutsättningar att använda e-legitimering vid användande av kommunens 
system.  

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (IT-samordnare) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

E-TJÄNSTEPLATTFORM 
Strategin för digitalisering sätter övergripande mål för Öckerö kommun, som att till exempel förenkla 
för invånare och samtidigt skapa en smartare, öppnare och mer effektiv verksamhet. Genom digitala 
tjänster för att utföra ärenden, vilka enkelt nås dygnet runt, ökar tillgängligheten till kommunal 
service och hanteringen effektiviseras. Ett exempel på en sådan tjänst kan vara ansökan om bygglov 
med möjlighet att kommunicera i ärendet och följa dess olika steg.  

Genom en samlad portal för publika e-tjänster ges möjlighet att få en enkel, personlig översikt över 
kommunala ärenden och en digital väg in till kommunen. Även nationella e-tjänster utvecklas. Inom 
projektet Serverat utvecklar SKL lösningar för göra det lättare att starta och driva företag, där arbetet 
inletts med restaurangbranschen. För att invånare och företagare i Öckerö kommun fullt ut ska kunna 
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nyttja sådana tjänster krävs att verksamheten har digitaliserat berörda processer och samlat dessa i e-
tjänsteplattform. E-tjänsteplattform blir ett centralt och viktigt steg för en ökad digitalisering.  

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har en e-tjänsteplattform med inloggning via e-legitimation, och har driftsatt några 
nya e-tjänster för de mest vanliga ärendetyperna. Plattformen drivs och utvecklas i egen regi eller i 
samarbete med andra kommuner. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (verksamhetsutvecklare) 

Finansiering 
Medel är äskat för 2018 

----------------------------------------------- 

SÄKER DIGITAL BREVLÅDA - MINA MEDDELANDEN 
Övergången från papper till säker digital meddelandehantering leder till snabbare och bättre service i 
dialogen med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Det ger även kommunens verksamheter 
möjlighet att skicka meddelanden som kräver sekretess via en digital kanal vilket inte är tillåtet i dag. 

Enligt SKL bör privatpersoner och företag i större utsträckning ha möjlighet att sköta sin dialog med 
kommunen via digitala kanaler. Eftersom det många gånger behövs en mer säker hantering av 
offentliga meddelanden än vad vanlig e-post erbjuder har det utvecklats lösningar för säker digital 
brevlåda för offentlig sektor. Tjänsten minameddelanden.se har utvecklats till att bli en 
förmedlingstjänst för digitala meddelanden för hela den offentliga sektorn. Tjänsten innebär att de 
klassiska breven i fönsterkuvert erbjuds i digital form. Tjänsten medför också en minskad 
administration för handläggare samt minskat antal fysiska utskrifter. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun erbjuder privatpersoner och företag möjlighet att motta integritetskänsliga 
meddelanden via en säker digital brevlåda. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (IT-tekniker) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 
 
----------------------------------------------- 

DIGITALISERAD NÄMNDADMINISTRATION 
I dag sker en stor del av den kommunala nämndadministrationen genom manuell hantering. Det finns 
systemstöd som kan automatisera många moment i processen. Ett sådant system ökar spårbarheten 
samt skapar ett säkrare flöde av ett ärende, från idéstadiet via beslut till expediering av beslut.  

Fler fördelar är att systemet skapar enhetliga och kvalitetssäkrade processer och ökar de anställdas 
effektivitet. För invånare, politiker och tjänstemän blir det enklare att se var i processen deras ärende 
befinner sig och dubbelarbete undviks i och med automatiserad överföring av information. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har en effektiv och väl förankrad nämndprocess med stöd av ett implementerat 
diarieföringssystem. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (kommunsekreterare) 

Finansiering 
Medel för inköp av system har beviljats för 2017. Implementering genomförs inom befintlig 
budgetram. 
 
----------------------------------------------- 
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E-ARKIV 
E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information och är ett viktigt 
steg på vägen mot en modern dokumenthantering och ett papperslöst samhälle. Med hjälp av ett e-
arkiv kan vi slutarkivera information som i dag finns digitalt i kommunens olika 
ärendehanteringssystem och inte endast slutarkivera handlingar som finns i pappersform. Därmed 
kan vi efterleva arkivlagens bestämmelser om att arkivmyndigheten övertar ansvaret för att vårda och 
bevara de handlingar som har övertagits efter överenskommelse eller enligt lag även när det gäller 
digital information. Dessutom bidrar e-arkivet till att underlätta för invånare, medier, forskare och 
myndigheter att ta del av kommunens information. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har genomfört en förstudie som tydliggör förutsättningar inför ett införande av  
e-arkiv. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (kommunarkivarie) 

Finansiering 
Förstudie genomförs inom befintlig budgetram 
 
----------------------------------------------- 

SAMLAD INLOGGNING FÖR MEDARBETARE 
Samlad inloggning, eller singel-sign-on, är en metod inom sammansatta datasystem för att hantera 
användare med aspekt på användarbehörighet (auktorisering) och användarverifiering (autentisering). 
Samlad inloggning innebär att användare endast behöver logga in en enda gång för att nå sina system. 
Fördelen för medarbetarna är att man inte behöver hålla reda på flera olika lösenord och att systemen 
upplevs mer tillgängliga. Från de fackliga företrädarna har samlad inloggning för medarbetare angetts 
som ett önskemål. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommuns medarbetare kan komma åt de system som har flest användare genom samlad 
inloggning. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (IT-samordnare) 

Finansiering 
Medel är beviljat för initiala kostnader för 2016 (överfört till 2017). Löpande kostnader finansieras av 
respektive verksamhet. 
 
----------------------------------------------- 

SOCIALT INTRANÄT 
Medarbetarnas användning av nuvarande intranät är relativt låg och antalet besökare sjunker. I dag 
används det endast för enkelriktad information och vår bedömning är att medarbetarna inte upplever 
någon, eller liten nytta med intranätet. Det används som ett dokumentbibliotek istället för ett redskap 
i arbetet. Med ett socialt intranät kan medarbetare samarbeta på ett engagerat, socialt och effektivt 
sätt, vilket påminner om etablerade sociala medier de flesta är vana vid att använda. Ett nytt socialt 
intranät kan öka kommunikation och dialog, minska e-postande och ge mer riktad information till de 
grupper som berörs. Det blir lättare att samarbeta i grupper och projekt utan att behöva ses fysiskt. 
Medarbetare kan dela dokument i sina grupper som även kan redigeras med versionshantering. Det 
går enkelt att söka, dela, gilla och tagga innehåll vilket kan öka den kollegiala kompetensutvecklingen. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har ett socialt intranät som utgör ett naturligt redskap i arbetet och som innehåller 
den information som medarbetarna behöver. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (kommunikatör) 

Finansiering 
Systemet finns redan. Implementering genomförs inom befintlig budgetram. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Datasystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Auktorisering&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autentisering
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----------------------------------------------- 

IDENTITETSLÖSNING MED AUTOMATISERADE FLÖDEN 
Kontohanteringen behöver automatiseras och struktureras och uppgifterna i Active Directory, AD, 
kvalitetssäkras. Arbetet med att hantera konton sker till stora delar manuellt och är tidskrävande, 
personberoende och risken för fel är stor. Vid till exempel påbörjad anställning/avslut av anställning 
är detta ett problem som leder till längre ledtider för den anställde, dubbelarbete och ökade 
licenskostnader för kommunen. Uppgifterna i AD måste även kvalitetssäkras och automatiskt 
uppdateras för att kunna användas vid till exempel samlad inloggning. Flera enheter/förvaltningar ser 
ett stort behov av ett automatiserat och säkrare flöde.      
Förväntat läge 2018 
Hantering av personalens konton är automatiserad. 

Ansvarig 
Kommunikations- och utvecklingschef (IT-samordnare) 

Finansiering 
Medel är beviljat för 2016 (överfört till 2017) 

----------------------------------------------- 

DIGITAL AVTALSHANTERING VID ANSTÄLLNINGAR 
I dag sker avtalshanteringen vid anställning av personal helt manuellt och i pappersform. 
Anställningsavtal skrivs ut, undertecknas och registreras in i personalsystemet. Med en digital 
hantering förväntas anställningsprocessen bli mer effektiv. Avtal upprättas direkt i personalsystemet 
vilket motverkar risken för fel, dubbelregistrering och minskar pappershanteringen. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har en påbörjat digitaliserad avtalshanteringsprocess vid anställning av personal. 

Ansvarig 
Personalchef  

Finansiering 
Medel har beviljats för 2017 

----------------------------------------------- 
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BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
FRÅNVAROHANTERING 
En digital frånvarohantering säkerställer att frånvaron registreras på rätt sätt och är lätt att använda 
för såväl vårdnadshavare som pedagoger. En digital frånvarohantering kan även säkerställa 
rapporteringen som syftar till att se till att skolplikten fullgörs. I medborgarundersökningen som 
genomfördes under våren 2016 fanns ett starkt önskemål från vårdnadshavare att ha möjlighet att 
anmäla sina barns frånvaro digitalt. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har en digital frånvarohantering i samtliga skolor och vårdnadshavare har möjlighet 
att göra en digital frånvaroanmälan. 

Ansvarig 
Skolchef (IKT-samordnare) 

Finansiering 
Systemstödet finns redan. Implementering genomförs inom befintlig budgetram. 

----------------------------------------------- 

SKRIVA SIG TILL LÄRANDE (STL) 
STL är en framgångsrik modell, med ursprung i Sollentuna kommun, som kopplar samman 
användningen av digitala verktyg och tjänster, med de nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar 
elevernas språkutveckling och lärande. Formativa arbetssätt, ASL och kollegialt lärande är några av 
dessa faktorer. Forskning har bedrivits på modellen vilken har visat påfallande ökningar av elevernas 
resultat i bland annat matematik och svenska, där skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat 
också har minskat kraftigt. SKL avser att sprida STL nationellt genom en tvåårig satsning på att 
utbilda lärare i metoden.  
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Kunskapsresultaten hos eleverna i Öckerö kommun har sjunkit och nämnden har gett förvaltningen i 
uppdrag att vidta åtgärder för att höja dem igen. Satsningen på STL är en av åtgärderna som 
förvaltningen vidtar. 

Förväntat läge 2018 
Eleverna i Öckerö kommun når högre kunskapsresultat genom användandet av STL. 

Ansvarig 
Skolchef (utvecklingsledare) 

Finansiering 
Två verksamheter är redan finansierade. Medel är äskat för 2018 för resterande skolenheter. 

----------------------------------------------- 

FJÄRRUNDERVISNING I MODERSMÅL OCH STUDIEHANDLEDNING 
Barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att rekrytera behörig personal inom modersmål och 
studiehandledning. För att nå skollagens krav behöver undervisningen erbjudas och utvecklas på nya 
sätt. Ett alternativ som är nytt i skollagen är möjligheten till fjärrundervisning. Med fjärrundervisning 
menas interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever 
och läraren befinner sig på olika platser när undervisningen sker. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun lever upp till skollagens krav gällande modersmål och studiehandledning.  

Ansvarig 
Skolchef (kvalitetsstrateg) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

RAPPORTERING OM KRÄNKANDE BEHANDLING 
Enligt skollagen är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att 
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. De är i sin tur skyldiga att anmäla detta till 
huvudmannen. I dag sker rapporteringen helt manuellt via blanketter. En digital hantering via 
exempelvis kommunens incidentrapporteringssystem KIA kan effektivisera processen. Anmälan blir 
enklare att utföra och rapporteringen till nämnden blir tydligare. Det går dessutom att få fram statistik 
på ett sätt som är svårt i dagsläget. 

Förväntat läge 2018 
Rektorer, förskolechefer, pedagoger och övrig personal rapporterar händelser rörande kränkande 
behandling digitalt. 

Ansvarig 
Skolchef (kvalitetsstrateg) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 
SÄKER LÄKEMEDELSHANTERING 
Läkemedel ska förvaras inlåsta för att vara oåtkomliga för obehöriga. I verksamhetens lokala rutin för 
läkemedelshantering ska det anges vem/vilka som får inneha ID-bricka eller passerkort till 
läkemedelsförråd och enskilda läkemedelsskåp. Det ska också anges ansvarig för hantering och 
kontroll av ID-brickor eller passerkort. Verksamheten har behov av att säkra hanteringen av läkemedel 
för att leva upp till bestämmelserna. 

Förväntat läge 2018 
I äldreomsorgens verksamheter finns ungefär 140 elektroniskt låsbara skåp som enbart kan öppnas 
med hjälp av ID-bricka eller passerkort. 

Ansvarig 
Chef för äldreomsorg 

Finansiering 
Medel är äskat för 2018 

----------------------------------------------- 

DIGITALA SIGNERINGSLISTOR 
Tanken med att nyttja en digital tjänst för att signera delegerade aktiviteter är att personalen får ett 
lättläst och tydligt stöd för utförandet och signeringen av ordinerade/delegerade insatser. Samtidigt 
får sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster en ökad möjlighet att hantera och följa upp 
delegerade och ordinerade insatser. Genom användandet av de digitala signeringslistorna har det 
blivit möjligt att mäta och minska ledtiden för att upptäcka avvikelser vid medicindelning. 

Förväntat läge 2018 
Avvikelser vid ordinerade/delegerade insatser så som medicinering har minskat betydligt. Antalet 
avvikelser för ej utförd träning har också minskat.  
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Ansvarig 
Chef för äldreomsorg 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
 
TRYGGHETSKAMERA 
Trygghetskamera är en relativt ny tillsynstjänst som vänder sig till personer med biståndsbeslut om 
tillsyn. Trygghetskamera är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera – dag som natt – för den som 
behöver tillsyn utan att bli störd. Öckerö kommuns plattform för digitalt trygghetslarm är förberedd 
för att ansluta trygghetskameror, och annan larmutrustning i hemmet. 

Förväntat läge 2018 
Verksamheten erbjuder aktivt tillsyn via trygghetskamera till de brukare som har behov av tillsyn. 

Ansvarig 
Chef för äldreomsorg 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

INDIVIDANPASSAT BRANDSKYDD 
Allt fler kommuner vill ge äldre möjlighet att bo kvar hemma istället för att flytta till särskilda 
boenden. Att bo kvar i sitt hus eller en lägenhet är ofta en trygghet för den som blivit gammal. Genom 
kommunens plattform för digitala trygghetslarm görs det möjligt att ansluta brandvarnare hemma hos 
brukare. Då räddningstjänsten redan tidigare har startat larmmottagning i egen regi, kan 
brandvarnare hemma hos brukare, i behov av sådant skydd, larma den lokala räddningstjänsten 
direkt. 

Förväntat läge 2018 
Verksamheten erbjuder på prov individanpassat brandskydd till de brukare som har behov av sådan 
larmanordning. 

Ansvarig 
Chef för äldreomsorg 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

MOBIL DOKUMENTATION INOM ÄLDREOMSORG 
Hemtjänsten har i dag tillgång till ett enklare system för dokumentation av insatser. Detta system 
fyller inte fullt verksamhetens behov av tillgång till information ute på fält. Det system verksamheten 
har i dag är i huvudsak till för att dokumentera utförda insatser. Tillgång till relevant information på 
fält förenklar utförande och uppföljning av arbetet och ger en förutsättning för att utveckla 
arbetssätten. 

Förväntat läge 2018 
En förstudie har genomförts med nyttoberäkning och nyttorealisering för användning av ny mobil 
digital tjänst inom äldreomsorgen. Avsikten med förstudien är att förbereda för upphandling av den 
bäst lämpade lösningen för verksamheten. 

Ansvarig 
Chef för äldreomsorg 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
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KÄRNSYSTEM FÖR DOKUMENTATION 
Socialförvaltningen använder i dag Procapita som sitt viktigaste verksamhetssystem för 
dokumentation. Procapita har använts i många år inom verksamheten. I en mer digitaliserad omvärld 
och med nya förväntningar från både medarbetare och invånare på tillgänglig information har en 
osäkerhet uppstått i förvaltningen om systemet verkligen fyller behoven och klarar framtida krav. 

Förväntat läge 2018 
En förstudie har genomförts om Socialförvaltningens behov av informationssystem för dess 
kärnverksamheter. Avsikten med förstudien är att förbereda för upphandling av den bäst lämpade 
lösningen för verksamheten. 

Ansvarig 
Socialchef 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
SSBTEK – SAMMANSATT BASTJÄNST EKONOMIST BISTÅND 
Genom tjänsten SSBTEK kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt 
bistånd få samlad information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av 
informationen jämfört med tidigare och ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen. 

Förväntat läge 2018 
SSBTEK används vid handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Ansvarig 
Chef för IFO/FH 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
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KS – SAMHÄLLSBYGGNADSVERKSAMHETEN 

 
ÖKAT DIGITALT FLÖDE I BYGGLOVSPROCESSEN 
I den medborgarundersökning som gjordes om digitala tjänster under 2016, framkom tydligt att 
många önskar nyttja en digital tjänst för bygglovsansökan. Att digitalisera bygglovsprocessen är också 
ett politiskt beslutat mål. Processen för hantering av bygglov är fortfarande manuell i vissa delar för 
bygglovshandläggarna, och för medborgaren är hanteringen ett bygglovsärende helt manuell. Att 
digitalisera flödet i bygglovsprocessen kräver att ett antal delfunktioner implementeras för till exempel 
e-signering, automatiska fakturaunderlag, automatiska flöden (ärendehantering) och publika e-
tjänster. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har ökat det digitala flödet i bygglovsprocessen. Medarbetare kan nyttja funktioner 
för e-signatur och fakturaunderlagen är automatiserade. Invånare kan söka bygglov, komplettera sin 
ansökan och följa sitt ärende via en e-tjänst. 

Ansvarig 
Bygg- och miljöchef 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

SMS-TJÄNST 
För en förbättrad kommunikation och möjlighet att nå de medborgare som direkt påverkas av en 
störning, vid till exempel vattenavbrott lämpar sig användning av en SMS-tjänst. Tjänsten kräver 
ingen registrering ifrån medborgaren utan använder sig primärt av de telefonnummer som finns på 
respektive adress. Tjänsten gör att den som drabbats av exempelvis en vattenläcka snabbt får ett sms, 
eller ett inspelat röstmeddelande med uppdaterad information om händelsen. Tjänsten kan riktas till 
en specifik adress, gata, område eller ö. 

Förväntat läge 2018 
En eller flera verksamheter i kommunen använder aktivt en sms-tjänst vid driftstörningar och andra 
händelser för att snabbt och effektivt nå så många som möjligt av de som berörs. 
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Ansvarig 
VA-chef 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

TYDLIGGJORD INFORMATION MED STÖD AV GIS 
Geografiskt informationssystem, GIS, används för att samla in, lagra, analysera och presentera 
lägesbunden information, alltså information kopplad till en fysisk plats. Inom offentlig verksamhet är 
geografiskt informationssystem ett viktigt verktyg för att göra beräkningar, visa samband och vara ett 
stöd i olika beslutsprocesser. GIS kan göra nytta i alla sammanhang där det geografiska läget har 
betydelse. Det kan vara information om vattenledningar, vägar, ägande, bygglov, taxeringsvärden, 
hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, demografisk utveckling, förskolor men 
även data om exempelvis miljöfarliga utsläpp och trafikflöden. 

I september 2016 antogs en GIS-strategi för Öckerö kommun. Strategin anger visioner och mål samt 
hur dessa ska nås. Kommande arbete är att utbilda, förankra samt visa goda exempel på 
användningsområden för kommunens olika verksamheter så att en handlingsplan för utveckling kan 
utarbetas utifrån verksamheternas och invånarnas behov. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun har en förankrad handlingsplan för utveckling av GIS. Användningen av GIS har ökat 
i kommunen utifrån verksamheternas och invånarnas behov. 

Ansvarig 
Bygg- och miljöchef (GIS-samordnare) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
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KS – ÖVRIG VERKSAMHET 

 
BIDRAGS- OCH BOKNINGSSYSTEM 
Öckerö kommun kommer, tillsammans med 200 av landets kommuner, upphandla ett nytt boknings- 
och bidragssystem. SKL leder arbetet. Boknings- och bidragslösningen syftar till att göra det enkelt för 
alla som vill använda sig av kommuners lokaler och anläggningar.  

Genom tjänsten ska föreningar eller privatpersoner kunna hitta lediga lokaler och boka, betala och 
söka bidrag i en och samma lösning. Samtidigt kommer personal på fritid och kultur få tillgång till 
uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag. Arbete med upphandling sker 2017–
2019. Systemet beräknas kunna vara i användning 2020. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö kommun bidrar och deltar i upphandlingen. 

Ansvarig 
Verksamhetschef Fritid och Kultur 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

GEMENSAMT BIBLIOTEKSSYSTEM FÖR 7 KOMMUNER (BIBLIOTEK I VÄST) 
Öckerö kommun har, tillsammans med 7 andra kommuner, gjort en upphandling för ett gemensamt 
bibliotekssystem. Varje kommun har just nu egna system. Genom samarbetet Bibliotek i Väst, finns 
möjlighet för invånare i de olika kommunerna att låna böcker från andra bibliotek i samarbetet. Ett 
gemensamt system förbättrar servicen för invånarna och sänker samtidigt kostnaden för system. 
Biblioteken i samarbetet kan dessutom dra nytta av varandras kompetenser, såsom IT, layout och 
marknadsföring. Införandet innebär en hel del arbete med katalog och förändrade arbetssätt. 

Upphandlingen är klar. Våren 2017 pågår arbetet med att sätta upp system och databas i de olika 
kommunerna. Systemet beräknas kunna sättas i drift hösten 2017 och vara fullt fungerande i alla 
kommuner våren 2018. 
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Förväntat läge 2018 
Invånarna i Öckerö kommun har tillgång att söka och beställa böcker från ytterligare sex kommuners 
bibliotek. 
 
Ansvarig 
Verksamhetschef Fritid och Kultur  

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 

MEDBORGARDIALOG VIA SMS 
En SMS-panel syftar till att utöka dialogen med invånare i Öckerö kommun. Att använda sig av SMS är 
ett snabbt sätt att ta reda på vad invånarna tycker i vissa frågor. I panelen får man en fråga via SMS till 
sin mobiltelefon. Frågan kan besvaras med ja/nej eller ett förbestämt alternativ. Att svara på en fråga 
ska ta mindre än en minut. 

Fritid och Kultur vill erbjuda ungdomar en möjlighet att påverka beslut på detta sätt. Varje vecka ska 
de ungdomar som anmält sig till sms-panelen få en fråga skickad till sig. Frågorna handlar om sådant 
som rör de unga i kultur- och fritidsfrågor. Det kan till exempel vara öppettider och verksamhet på 
fritidsgården, föreningsaktiviteter, kulturarrangemang och medieurval på biblioteket. Öckerö 
kommun kan på så sätt få en snabb återkoppling som är vägledande för förändringar och förbättringar 
i den verksamhet som vänder sig till ungdomar. 

Förväntat läge 2018 
Ungdomar har möjlighet att påverka beslut som rör deras fritidsintressen genom att delta i en sms-
panel 
 
Ansvarig 
Verksamhetschef Fritid och Kultur (föreningssamordnare) 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram 

----------------------------------------------- 
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KOMMUNALA BOLAG 

 
DIGITALISERAD UNDERHÅLLSPLAN 
Öckerö Rederi AB äger och förvaltar skolskeppet Gunilla. Öckerö Rederi vill nyttja en digital tjänst för 
att effektivare planera och genomföra underhåll samt att ytterligare tydliggöra cykler för kontroller och 
myndighetskrav. Med en digital struktur för underhåll och kontroll blir det enklare för rederiet att 
övervaka och få tillgång till teknisk livstid och prestanda, samt tider för service, kontroller och 
eventuellt byte av komponenter.  

Förväntat läge 2018 
Öckerö Rederi AB planerar underhåll och kontroller mer effektivt genom att använda en digital tjänst 
för dokumentation. 

Ansvarig 
VD ÖRAB 

Finansiering 
Finansieras inom bolaget 

----------------------------------------------- 

TYDLIG HYRESGÄSTKOMMUNIKATION 
Öckerö Fastigheter behöver bli bättre och effektivare på att informera, föra dialog och återrapportera 
ärenden till sina hyresgäster. 

Utveckling av befintliga system inom företaget pågår, där bland annat kundportalen för felanmälan 
och beställningar görs mer tydlig och intuitiv. Fördelen är att hyresgästerna kan följa sina ärenden och 
till exempel se de myndighetsbesiktningar som är aktuella för deras bostad eller lokal. I ett andra steg 
kan kundportalen göras mer tillgänglig från mobila enheter. 
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Fastighetsbolaget satsar även på informationsskärmar där tydlig information till hyresgäster kommer 
ut snabbt och effektivt för ökad service och trygghet. 

Förväntat läge 2018 
Öckerö Fastigheter använder en mobilanpassad kundportal som gör det enklare för hyresgäster att 
göra felanmälan, följa sina ärenden, samt ta del av övrig viktig information. 

Det nya bostadsområdet på Heinövallen är utrustat med infoskärmar i entréerna som visar relevant 
hyresgästinformation. Intentionen är att använda tjänsten i fler fastigheter. 

Ansvarig 
Service- och utvecklingschef Öckerö Fastigheter 

Finansiering 
Finansieras inom bolaget 

----------------------------------------------- 


