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Bakgrund

Den demografiska utvecklingen med färre som ska försörja fler skapar ett behov av
förnyat arbetssätt. Om vi arbetar vi vidare på den traditionella vägen räcker resurserna
inte till för att bemöta de framtida utmaningarna. Vi måste tänka om och digitalisering är
en stor pusselbit.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda våra anställda en modern
arbetsplats behöver vi arbeta fram metoder för att göra arbetet kvalitativt och med det
konkurrenskraftigt.
Våra medborgare förväntar sig smarta digitala tjänster vid myndighetskontakt.
Mål och syfte med digitaliseringen

Kommunens digitalisering ska ge förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög
kvalitet och god service som skapar en enklare vardag för medborgare, näringsliv och våra
besökare. Man ska uppleva det tryggt och enkelt att arbeta med kommunens tjänster. Vi
vill skapa en robust digital miljö som fungerar även när krisen är ett faktum.
Vi vill ge våra förtroendevalda och chefer en tydlig viljeinriktning och förhållningssätt
inför framtida beslut där samverkan är en vägledare.
Med en ökad digital förmåga accelererar kommunens verkningsgrad.
Vägen dit

Med Grästorp 5.0 som motto är vi innovativa, ser helheten och tänker digitalisering i vår
verksamhetsutveckling.
Kommunalförbundet Göliska IT och med våra samverkanskommuner hjälper oss att nå
våra digitala mål. Tillitsbaserat arbete frigör tid och ger oss drivkraft framåt. Vi är laddade
med förståelse vad verksamheterna står inför och bygger behovsbaserade innovativa
verksamhetsmöjligheter.
Strategi

I vår digitaliseringsresa tänker vi innovativt. Vi ersätter blanketter med smarta e-tjänster.
Vi automatiserar det tidskrävande monotona för att skapa tid till värdeskapande och
invånarnära arbetsuppgifter. Vi tänker på vårt miljöavtryck, arbetar hållbart och
energismart. Vi tänker helhet i våra processer.
Vi nyttjar den bästa tekniken men värnar för det digitala utanförskapet.
Vi arbetar med kompetensförsörjning för våra anställda och medborgare. Vi ser
nyttoeffekt i våra satsningar. Informationssäkerhet och förordningar finns med i vårt
dagliga arbete. Vi lyssnar av och är delaktiga i nationella och regionala vägledningar.
Kommunsamverkan och Göliska IT ger oss kraft och ekonomiska förutsättningar att nå
fram.

