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Digital policy
Medborgarperspektiv
1. Bidrar till att främja dialogen för demokrati och delaktighet (Vision 2025
Delaktighet, Inflytande)
Arkitekturen möjliggör en öppen dialog med medborgarna och möjligheterna för
medborgarna att följa och påverka verksamheternas utveckling.
2. Bidrar till att förbättra kommunens huvudprocesser
Arkitekturen bidrar till utvecklingen av huvudprocesserna för arbete och
näringsliv, lärande, vård-och omsorg, samhällsbyggnad och upplevelser.
3. Förbättrar tillgängligheten till kommunens tjänster och information (Vision2025
Förenkla människors vardag)
Erbjuder goda möjligheter till kontakter med kommunen genom de kanaler som
står till buds. Möjliggör tjänster som ökar tillgängligheten till kommunens
tjänsteutbud oavsett tid och plats.
4. Tillförsäkrar medborgarna tillit, säkerhet och integritet
Arkitekturen utformas så att användare av information känner tillit till
hanteringen av personliga uppgifter samt till informationen och dess kvalitet.
5. Prioriterar lösningar som stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle (Vision
2025 Hållbarhet)

Utförarperspektiv
6. Verkar för samverkan inom regionen, riket och EU
Arkitekturen möjliggör samverkan mellan olika huvudmän för att tillförsäkra
medborgaren sammanhållna tjänster. Informationsutbyte mellan olika huvudmän
baseras på avtal och formella kvalitetssäkrade överenskommelser.
7. Stödjer möjligheterna till olika organisationsformer i utförarledet
Arkitekturen stödjer olika typer av utförare på ett likvärdigt och
konkurrensneutralt sätt.
Arkitekturen möjliggör att alla utförare tillförsäkras tillgång till information som
är nödvändig för att fullfölja uppdraget.
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8. Tillvaratar möjligheter i den tekniska utvecklingen (Vision 2025 Mod,
framåtanda)
Aktivt följer de nya innovationer som erbjuds på marknaden och under kritisk
granskning tar tillvara dessa.
9. Bidrar till att skapa en rationell och kostnadseffektiv modern miljö för alla
anställda, förtroendevalda och för kommunens interna processer.
10. Säkerställer att kommunens samlade resurser för digitala tjänster utvecklas.

