
Kungsbacka 2020 

– digital utveckling i Kungsbacka kommun 





Recept på framgång 



Delaktighet

• eMålbilden arbetades 

fram tillsammans med 

politiker, tjänstemän och 

gymnasieelever 

• Höjdpunkten var 

Chefsdagen 2013

• Förändringsledare i alla 

förvaltningar bidrar till 

utvecklingen



Referensgrupp
Kommundirektionen
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Styrgrupp

Huvudprojekt Kungsbacka 2020

Stödjer, samordnar och utvärderar

Kungsbacka 
e-process

Nya 
kungsbacka.se

Kungsbacka 
ärendesystem

Kungsbacka 
e-hälsa

Kungsbacka 
direkt

Referensgrupp

KSAU

Central 
samverkansgrupp

Digitalt 

bevarande
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Projekt

Ledarskapsutbildning – Leda i utveckling

Kontinuerligt förändringsarbete



Kungsbackas vision



Leda i utveckling

Utvecklande 
ledarskap

Förändrings-
ledning

Insyn i den 
digitala 

utvecklingen



Framgångsfaktorer 
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• Ett samlat grepp
– Flera projekt under samma paraply

– Engagerat huvudprojekt med olika 
perspektiv

– Gedigen kommunikation

– En tydlig målbild

– Gemensam finansiering

– Delaktighet på alla nivåer i 
organisationen

– Byggt upp kompetens kring e-
förvaltning

– Tempo

• Politiskt stöd
– Direktiv till alla nämnder

– Utbildning och återkommande 
information i KF, KS och KSAU

• Ledningens stöd
– Högsta ledningen i styrgruppen

– Återkommande information för alla 
förvaltningschefer

– En del av ledarutvecklingen



Etapp 2 - Fortsatt utveckling



Tidplan Kungsbacka 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Etapp 1 Etapp 2

• Drevs som projekt

• En styrgrupp

• Fokus på digitala stöd

• Drivs som program

• Flera styrgrupper

• Fokus på nya arbetssätt
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Program Kungsbacka 2020

PROJEKT:

• Digital samarbetsplattform

• Beslutsstöd

• Förutsättningar för mobilt arbetssätt

LINJEUPPDRAG:

• Vidareutveckling ärendehanteringssystem

• Mina Sidor för invånare

• Processmodell och verktyg



Kommungemensam utvecklingsportfölj

Program Kungsbacka 2020 Program Arbetsplatskultur

Projekt Samordnad 

varudistribution



Vi tar tempen på e-

utveckling i Kungsbacka

• Skapar dialog mellan IT och verksamhet

• Skapar dialog mellan verksamheter

• Identifierar förbättringsområden

• Skapar underlag för prioriteringar 

• Underlag för samverkan mellan GR kommuner

• Inte bara mätning

• Jobbar proaktivt from 2016

E-blomlådan

ett självskattningsverktyg från SKL



Ny enhet – Digital Utveckling 

• Programansvarig Kungsbacka 2020 

• Stöd till förvaltningar i digitala frågor

• Projektledning och portföljhantering

• Informationsförvaltning

• Informationssäkerhet

• Upphandlingsstöd för digitala lösningar

• Systemförvaltning av kommungemensamma system



En framåtblick

• Mer extern fokus i programmet
– Tjänster för invånare, företagare, mm

• Digitala utveckling som en naturlig del av verksamhetsutveckling
– I till exempel samhällsplanering, hållbarhetsfrågor, demokratifrågor 

• Deltagande i nätverket Eurocities
– Forum Knowledge Societies

• Mer samverkan med andra kommuner

– I exempelvis GR via IDE-gruppen (Innovation, Digitalisering, eSamhälle)

– SIQ – nätverk för ”kvalitetskommuner”



Tack för att ni lyssnade!

Iwona Carlsson

IT Utvecklingschef

Programansvarig Kungsbacka 2020

Ann-Charlotte Järnström

Kommundirektör


