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Göteborgs Stads styrsystem

Om Göteborgs Stads styrande
dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra
det och hur det ska göras. Styrande dokument är
samlingsbegreppet för dessa dokument.

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs
Stad är lagar och författningar, den politiska
viljan och stadens invånare, brukare och kunder.
För att förverkliga utgångspunkterna behövs
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker
har möjlighet att genom styrande dokument
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.
Inom Göteborgs Stad gäller de styrande
dokument som antas av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges
budget är det övergripande och överordnade
styrande dokumentet för Göteborgs Stads
nämnder och bolagsstyrelser.
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Stadens grundläggande principer såsom
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i
praktisk verksamhet genom att de integreras i
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av
och beslut om styrande dokument har en stor
betydelse för förverkligandet av dessa principer i
stadens verksamheter.
De styrande dokumenten ska göra det tydligt
både för organisationen och för invånare,
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners
och andra intressenter vad som förväntas av
förvaltningar och bolag. De styrande
dokumenten ligger till grund för att utkräva
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som
är beslutat.
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Inledning
Syftet med denna policy
Policyn beskriver styrande principer för Göteborgs Stads arbete med
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och dess grundläggande möjliggörare,
IT. Policyn ska bidra till att säkerställa stadens förmåga att realisera nyttorna av
digitalisering och öka den digitala mognaden.

Vem omfattas av policyn
Denna policy gäller tillsvidare och för samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Bakgrund
Göteborg ska vara en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och där en
ekonomisk stabilitet lägger grunden för en hållbar utveckling av staden. Digitaliseringens
möjligheter behöver tillvaratas utifrån aktuella och nya utmaningar för att lyckas med att
vara en hållbar stad.
Utveckling med hjälp av digitalisering kan bidra till en ändamålsenlig och effektiv
verksamhet med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till, så att boende,
besökare och näringsliv upplever sin kontakt med staden som tillgänglig, enkel och
effektiv.

Koppling till andra styrande dokument
Policyn har tydliga kopplingar till flera befintliga planerande och reglerande styrande
dokument inom andra områden som berör sakfrågan. Det gäller exempelvis inom
ekonomi, styrning, uppföljning, inköp, upphandling och inte minst säkerhet och
informationssäkerhet. De styrande dokumenten kompletterar varandra och ger en
helhetsbild över aktuell styrmiljö för området.
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Policy
Digitaliseringen ska ses som en metod för verksamhetsutveckling och ska drivas med
fokus på realisering av beslutade mål. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Digitalisering
kräver balansering mellan innovation och effektivitet för att säkerställa såväl kortsiktiga
som långsiktiga målsättningar och nyttor. Digitalisering medför nya möjligheter för
individer, verksamheter och system att inhämta, utbyta och analysera information.
Digitalisering består av digital utveckling och förvaltning.
Följande områden och principer för dessa omfattas av policyn.

Styrning och uppföljning
Staden ska ha ändamålsenlig styrning av digitalisering och IT som leder till att rätt
prioriteringar görs, säkerheten upprätthålls, nya kompetenser utvecklas och att
användarna 1 involveras i förändringsarbetet. Det stärker förnyelsekraften och säkerställer
att nyttan realiseras och effekthemtagning görs. Genom att systematiskt planera, följa upp
och analysera kan återkoppling kring måluppfyllelse och kvaliteten på levererade tjänster
ske och beslut om åtgärder tas.
•

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska ta aktivt ägarskap för sitt
digitaliseringsarbete.

•

Digitaliseringsarbetet inom nämnder och styrelser i Göteborgs Stad ska drivas
med fokus på realisering av verksamhetens mål samt för att få ökad effektivitet.

•

Nyttorealisering ska tillämpas som systematiskt arbetssätt i nämnder och
styrelsers digitaliseringsarbete.

•

Göteborgs Stad ska ha en innovationsfrämjande kultur som präglas av
ledarskapets förståelse och förmåga att leda denna.

•

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska ha en ändamålsenlig kompetens
inom området utifrån sina respektive uppdrag och ansvar.

•

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska systematiskt planera och följa upp
digitaliseringsarbetet i syfte att få fram faktabaserade underlag för analys, beslut
och benchmarking med andra.

Sammanhållen digital service
Stadens digitala service ska baseras på samverkande processer och gemensamma
lösningar. Detta innebär att staden erbjuder tjänster som utgår från användarnas behov
och livshändelser.
•

1

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsutveckling tänka
digitalt först – digitala tjänster ska vara ett förstahandsval.

Med användare avses i det här sammanhanget boende, besökare, näringsliv och medarbetare
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•

Göteborgs Stads digitala tjänster ska vara tillgängliga och inkluderande samt
enkla att använda och efterfrågade.

•

Göteborgs Stad ska använda metoder inom användardriven utveckling för sin
digitala utveckling.

•

Göteborgs Stad ska tillhandahålla en digital arbetsmiljö som är användarvänlig2.

•

Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska sträva efter att samarbeta med
relevanta aktörer i syfte att skapa synergieffekter med tydliga samhälls- eller
verksamhetsnyttor för boende, besökare och näringsliv.

Informationsförsörjning och digital miljö
Det är av stor vikt att säkerställa att rätt information finns tillgänglig och kan utbytas på
ett effektivt och säkert sätt. För att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behövs
en effektiv drift och förvaltning av stadens digitala miljö såsom infrastruktur, tjänster och
funktioner.
•

Göteborgs Stad producerar och tillgängliggör information i form av öppna data
som är tillgänglig, främjar innovation och samhällsnytta.

•

Göteborgs Stad har redan från det att data skapas en beredskap för hantering,
bevarande, säkerställande och tillgängliggörande av data.

•

Göteborgs Stad skyddar data så att den finns tillgänglig när den behövs, att den är
korrekt samt att endast behöriga personer får ta del av den.

•

Göteborgs Stad ska ha en digital miljö såsom infrastruktur, tjänster och
funktioner med ändamålsenlig tillgänglighet, kapacitet, stabilitet och säkerhet.

•

Göteborgs Stads nyttjande av nationella digitala tjänster och standarder ska vara
samordnad.

Arkitektur och informationssäkerhet
Vid utveckling och förvaltning av digitala tjänster ska gemensamma ramverk för
arkitektur och systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet användas. Det skapar en
gemensam grund och stärker samverkansförmågan vid planering, utveckling och
förvaltning av sammanhållen digital service.
•

Göteborgs Stads arkitektur ska möjliggöra effektiv styrning och samordning av
digitala resurser 3 och tjänster.

2

”Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av
att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras.” Källa: Digitaliseringen och arbetsmiljön, B Sandblad m fl.

3
Med digitala resurser avses det som lagras i digital form som exempelvis olika typer av strukturerade eller ostrukturerade
data i form av information i verksamhetssystem, dokument, handlingar, foto med mera samt de enheter, applikationer,
plattformar, och standarder som behövs för att tillgängliggöra informationen som finns lagrad digitalt.
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•

Verksamheter ska årligen som en del i sin verksamhetsplanering uppdatera
arkitekturella mål och följa upp måluppfyllnad.

•

Göteborgs Stad ska ha ett gemensamt beslutat ramverk för arkitekturarbete med
förmåga att och stärka samverkan, öka resurshushållningen, skapa sammanhållen
digital service och understödja innovation.

•

Göteborgs Stads digitalisering ska uppfylla tillämpliga krav gällande
informationssäkerhet och det ska finnas ett tydligt ägarskap till stadens data.

•

Göteborgs Stad ska ha förmåga att förebygga, upptäcka och hantera incidenter
gällande digital informationshantering utifrån ett helhetsperspektiv.

•

Göteborgs Stads digitala informationsutbyte med omvärlden ska samordnas samt
ske med rätt säkerhet och via standardiserade funktioner och format.
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