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Digitaliseringens möjligheter 

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de 
faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Alla 
ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Regeringen arbetar för 
att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle, och 
har satt Sveriges IT-politiska mål: ”Att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter”. 
Man slår även fast att kommunerna i högsta grad ska bidra till utbyggnaden av infrastrukturen i de fall 
inte marknadskrafterna räcker till.  
 
Nya lagar och direktiv från EU och Sveriges regering formar vårt samhälle mot en alltmer digitaliserad 
värld och den digitala utvecklingen påverkar alla, från enskilda individer i det samhälle vi lever i till en 
global förändring. För att klara av att hantera den förändring, som nu sker, måste vi: 
 

• Använda den nya tekniken. 

• Förfina och förbättra befintliga lösningar. 

• Samarbeta med andra, liknade organisationer. 

• Avveckla det som inte längre tillför ett mervärde. 
 
 

Arvidsjaurs Digitala Agenda 

För att det ska vara lättare att peka ut riktning i den digitala utvecklingen så kategoriseras 
utvecklingsprojekt utifrån följande ledord för digitalisering: 

  

•Enkelt & öppet      •Smart & optimerat      •Uppkopplat & tillgängligt 
  
 

Agendan pekar ut behov av insatser inom strategiska områden med utgångspunkt i  
användarens perspektiv: 
 

• Lätt och säkert att använda 

• Tjänster som skapar nytta 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen 

• Infrastruktur 
 

 
Integrationsmyndigheten (IMY), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Post och Telestyrelsen (PTS), 
Norrbottens Kommuner (NB-Kommuner) 
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När samhället blir alltmer digitaliserat är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. Det 
handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som 
privatperson, företagare eller anställd. Det är viktigt att alla som vill ska kunna använda de möjligheter 
som digitaliseringen erbjuder. Tillgänglighet till och användbarhet av offentliga e-tjänster måste öka, det 
är en principiellt viktig demokratifråga. 
 
Arvidsjaurs kommun ska verka för att: 

• Erbjuda kommunens tjänster digitalt i första hand, personligt när det behövs 

• Tjänsterna ska vara lätta att använda 

• Erbjuda säker digital kommunikation med medborgarna 

• Använda tekniska lösningar för att säkerställa informationens kvalitet, säkerhet 
och spårbarhet 

• Öka gränsöverskridande samverkan 
 
_________ 
 


