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Diarienummer KS-0091/2016 

Tidpunkt för fastställande 2017-06-26, § 244 

Dokumentansvarig Stadsdirektör  

Intervall för aktualitetsprövning Årligen 
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Syfte och mål 
Syftet med Sundbybergs stads program för arbetet med digitalisering är att peka 

ut riktningen för nämndernas och de helägda bolagens arbete med digitalisering. 

Målet med programmet är att de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska 
erbjudas bästa möjliga service på sina villkor i alla skeden i livet. Programmet är 
styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter i 
verksamhets- och affärsutvecklingsarbete. 

Rustad för det oförutsebara 
Vår tid präglas av en kontinuerlig och mycket snabb digitaliseringstakt, som 

påverkar hela samhället på en rad olika sätt, så även Sundbybergs stad.  

Den digitala utvecklingen kännetecknas av att den till vissa delar är oförutsebar, 

inte minst därför att den plötsligt kan ta tekniksprång i en viss riktning och 

öppna upp helt nya möjligheter. Det ställer krav på flexibilitet, proaktivitet och 

samverkan med andra aktörer. 

Sundbybergs stad ska vara en smart och hållbar stad och behöver stå rustad för 

att möta en hög utvecklingstakt, där nya innovationer snabbt kan ändra såväl 

förutsättningar som arbetssätt. Genom digitaliseringens möjligheter ska de som 

bor, verkar och vistas i Sundbyberg erbjudas bästa möjliga service på sina villkor i 

alla skeden i livet. 

Sundbyberg i den digitala världen 
EU har antagit en digital agenda som gäller för hela unionen och pekar ut 

gemensamma mål, såsom behovet av gemensamma standarder och vikten av den 

offentliga sektorns roll som pådrivande i den digitala utvecklingen.  

Den europeiska agendan har en svensk tillämpning i den nationella digitala 

agendan IT i människans tjänst, som anger hur Sverige ska arbeta med 

digitalisering. Mycket av det arbete som sker nationellt syftar till att på olika sätt 

säkra Sveriges konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. På regional nivå finns en 

agenda som ringar in olika utvecklingsområden som är särskilt viktiga för 

stockholmsregionen. 

Sundbyberg växer med dig! 
Stadens vision Sundbyberg växer med dig! och kärnvärdena levande, 

nytänkande, tillsammans utgör utgångspunkten för den digitala strategin. Fyra 

fokusområden har identifierats som långsiktigt viktiga för stadens utveckling: 

förhållningssätt, arbetssätt, samverkan och infrastruktur.  
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Smart och levande stad 
Sundbybergs stad är en levande och nytänkande stad som nyttjar 

digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för dem som bor, 

verkar och vistas i Sundbyberg. Digitaliseringen är en del i den vardag som dessa 

intressenter befinner sig i och ska vara en naturlig del i stadens alla 

verksamheter. Det gäller alla områden i samhället, allt från delaktighet och 

demokrati till välfärd och hållbar utveckling.  

Arbetet med verksamhets- och affärsutveckling ska vara värdeskapande och bidra 

till en smart och effektiv stad som kontinuerligt anpassar sig till eller utvecklar 

nya smarta tjänster och stödjer innovation. Den smarta staden möjliggörs bland 

annat genom uppkoppling och tillgängliggörande av öppna data, integrerade 

plattformar och geografiska informationssystem. 

Stadens fokusområden 
Stadens ska särskilt arbeta med de fyra fokusområdena förhållningssätt, 

arbetssätt, samverkan och infrastruktur. De tre intressenternas intressen går 

tvärs igenom de olika fokusområdena.  
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Förhållningssätt 
Staden ska bevaka och vara lyhörd för det som sker inom respektive 

ansvarsområde. En högre grad av digitalisering ställer också högre krav på 

verksamhetsspecifik kunskap och den digitala kompetensen ska fortlöpande 

säkerställas. Digitala möjligheter ska användas i första hand. 

Behovsdriven utveckling 
All verksamhets- och affärsutveckling ska ha tydligt syfte och vara behovsdriven. 

Digitala tjänster och service ska skapa värde och nytta samt vara tillgängliga för 

såväl intressenter som för stadens verksamheter. Tydlighet och transparens gör 

att staden enklare kan pröva nya tjänster och former för att ge service, samt 

främja utveckling och uppföljning.  

Flexibilitet och innovation  
Staden ska aktivt stödja digital innovation och utveckling. En del trender är 

tydliga redan nu såsom välfärdsteknik och Internet of Things (IoT). Medarbetare 

ska uppmuntras att tänka nytt, fånga upp stadens och dess intressenters behov 

och pröva nya lösningar. På så sätt utvecklas innovativa, hållbara, effektiva och 

ändamålsenliga lösningar.  

Arbetssätt 
Arbetet med verksamhetsutveckling ska sträva mot att skapa lösningar som är 

hållbara över tid, såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt. Staden ska arbeta 

tillsammans över organisations- och verksamhetsgränser för att på så sätt uppnå 

de mest värdeskapande, effektiva och innovativa lösningarna. Att tillsammans ta 

tillvara kunskap, kompetens och erfarenhet är en självklarhet.  

 

Digital kompetens 

Alla ska, så långt det är möjligt, vara digitalt delaktiga. Den digitala utvecklingen 

möter intressenterna i deras vardag och på deras kunskapsnivå. Eftersom 

digitaliseringen genomsyrar hela samhället ska så många som möjligt ha tillgång 

till digitaliseringens möjligheter.  

Den snabba utvecklingstakten inom digitaliseringsområdet kräver en god 

kompetens inom stadens alla verksamheter för att säkerställa funktionalitet, 

ändamålsenlighet och användbarhet.  

Samverkan 
I en föränderlig värld, där det sker utveckling på allt fler områden är samverkan 

med andra aktörer en naturlig väg att gå. För att säkerställa effektiva lösningar 

ska staden sträva efter att samverka med andra aktörer.  
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Staden ska lära av och söka samarbeten med andra kommuner, kommunala 

bolag, myndigheter och branschorganisationer rörande nya digitala lösningar.  

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för näringslivet. Verksamheter 

effektiviseras och digitaliseringen skapar nya affärsmodeller.  

Staden ska underlätta och driva på utveckling genom samverkan med 

näringslivet och den offentliga sektorn till exempel genom 

innovationsupphandlingar.   

Infrastruktur 
En väl utbyggd och tillförlitlig digital infrastruktur är grundläggande för att 

Sundbybergs stad ska kunna erbjuda tjänster och service digitalt. Staden ska 

stödja innovation och teknikutveckling inom infrastrukturområdet för att 

säkerställa relevans och tillförlitlighet.  

Den digitala infrastrukturen ska vara robust och hållbar över tid. För att 

Sundbybergs stads intressenter på bästa sätt ska kunna nyttja infrastrukturen ska 

den utvecklas i takt med de krav som samhället ställer. 

Teknik driver utveckling 
Teknik är en möjliggörare och skapar förutsättningar för utveckling och 

innovation. Gemensamma standarder, exempelvis ISO-standarder, är ett 

kraftfullt sätt att tillgängliggöra teknik. Flertalet intressenter kan därigenom 

ansluta till tjänster, både som användare och utvecklare.    

Staden äger stora mängder information - data som kan användas för att utveckla 

nya tjänster. För att uppmuntra innovation ska staden tillgängliggöra lämplig 

information i form av standardiserad öppen data. 

Säker hantering av digital information 
Stadens intressenter ska känna sig trygga att information i stadens system 

hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Vid arbete med digitalisering ska alltid 

informationssäkerhet och personlig integritet beaktas. Staden ska säkerställa att 

så sker.    
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Ordlista med förklaringar 

Användbarhet 
Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och 

för användaren tillfredställande sätt.  

Digital agenda En digital agenda är ett dokument som anger en organisations 

strategiska inriktning för digitalisering av verksamheten.  

Digitalisering 

I denna text åsyftas den process där samhället och individernas vanor 

förändras genom användning av digitala lösningar för kommunikation 

och informationsutbyte samt för ökad tillgänglighet för företag och 

offentlig förvaltning.  

Digital 
infrastruktur 

De försörjningssystem som ska finnas för att datatrafik och 

kommunikation mellan olika system och tjänster ska kunna vara 

möjlig, till exempel trådbundet och trådlöst bredband.   

Innovations-
upphandling 

Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, 

innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling 

som sker på ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, så 

kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, 

det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu 

inte finns på marknaden (ur ”Den nationella innovationsstrategin”1). 

Internet of Things 

Sakernas internet (från engelskans The Internet of Things) är 

vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men 

även maskiner, fordon och byggnader, som har försetts med inbyggda 

elektroniska delar, såsom sensorer, datorer och internetuppkoppling 

vilket gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst 

nätverk och därefter utbyta data. 

Intressenter De som bor, verkar och vistas i Sundbyberg. 

Sundbybergs stad Sundbybergs stads nämnder och helägda bolag. 

Välfärdsteknik 

Digital teknik som staden redan idag använder inom arbetsområdena 

som e-hälsa och trygga hem. Tekniken används för att bibehålla eller 

öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person 

som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. 

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller 

någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas 

som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på 

konsumentmarknaden.  

Öppna data 

 

Information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp 

eller immaterialrättsliga hinder. Några vanligen använda grundkrav på 

öppna data är komplett, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri och i ett 

öppet format.  

 

                                                        
1 http://www.regeringen.se/49bbc1/contentassets/f4877afdcc2b44a290853b2788e7d003/den-nationella-
innovationsstrategin 
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