
 

1 

 

 

Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsstrategi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Styrdokument

Handlingstyp: Kommunikationsstrategi 

Diarienummer: KS/2016:575 

Beslutas av: Kommunfullmäktige  

Fastställelsedatum: 2016-10-31
Dokumentansvarig: Kommunikatörer Näringsliv- och Strategisektionen  

Revideras: Minst vart 4:e år 

Följs upp av: Näringsliv- och Strategisektion 

Tidigare versioner: Ersätter informations- och kommunikationspolicyn med 

diarienummer: KS/2012: 608 

Giltig t o m: 2020-12-31  



 

3 

 

Innehåll 

1 Inledning 4 

2 Syfte 4 

3 Kommunikationsstrategi 5 

3.1 Förhållningssätt i Tranemo kommuns kommunikationsarbete ........... 5 

3.1.1 Lättillgängligt .................................................................................. 5 

3.1.2 Målgruppsanpassat ........................................................................ 5 

3.1.3 Enhetligt utformat .......................................................................... 5 

3.1.4 Snabbt och förutseende ................................................................. 6 

3.1.5 Offensivt .......................................................................................... 6 

3.2 Förutsättningar för vår kommunikation .................................................. 6 

3.2.1 Grafisk profil ................................................................................... 6 

3.2.2 Kriskommunikation ....................................................................... 6 

3.2.3 Riktlinjer för sociala medier .......................................................... 6 

3.2.4 Juridiskt ramverk ........................................................................... 7 

3.3 Organisation och ansvar ............................................................................. 8 

3.4 Kanaler .......................................................................................................... 8 

3.4.1 Intern information och kommunikation ..................................... 9 

3.4.2 Extern information och kommunikation .................................. 10 

3.4.3 Massmedia .................................................................................... 11 

3.5 Utgångspunkt för kommunikation ......................................................... 11 

3.6 Utblick 2025 ................................................................................................ 12 

3.6.1 Samverkan ..................................................................................... 13 

3.6.2 Effektivisering ............................................................................... 13 

3.6.3 Infrastruktur .................................................................................. 14 

4 Implementering och tillämpning 15 

5 Uppföljning 15 

 

 

 

 

  



 

4 

 

1 Inledning  

”I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark känsla 

av samhörighet och skapar mötesplatser för inflytande och delaktighet i hela 

kommunen. I Tranemo kommun lever vi livet på den gröna sidan”  

 

Tranemo kommuns kommunikation har sin utgångspunkt i den ovan nämnda 

del av visionen. Kommunens information är avgörande för medborgares 

möjlighet till delaktighet och inflytande i utvecklingen av Tranemo kommun. En 

öppenhet kring vår information är därför en grundpelare i kommunikationen, 

vilket också kännetecknar det interna kommunikationsarbetet.    

 

Tranemo kommuns verksamheter är till för dess invånare, näringsliv och 

föreningar. För att kunna ta del av den kommunala servicen, samt utöva den 

grundlagsstadgade rätt som finns att påverka kommunala beslut, måste god 

möjlighet till information och kommunikation med och från Tranemo kommun 

finnas.  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan information och kommunikation är att 

information är en kommunikationsprocess med endast en mottagare som är 

passiv. Kommunikation är däremot en process mellan fler parter eller en aktiv 

mottagare som ger respons på meddelandet som nått fram.   

 

Kommunikationsstrategin ersätter den tidigare informations- och 

kommunikationspolicyn och är vägledande i kommunens informations- och 

kommunikationsarbete. Med utgångspunkt i kommunikationsstrategin kan 

separata aktivitets- och kommunikationsplaner tas fram för sektioner, funktioner, 

områden eller projekt.   

 

2 Syfte 

Syftet med kommunikationsstrategin är att levandegöra Tranemo kommuns 

vision samt bidra till att de övergripande resultatmålen uppnås. Vidare syftar 

kommunikationsstrategin till att tydliggöra hur ett aktivt kommunikations- och 

informationsarbete är avgörande för att bilden av organisationen och dess mål 

blir tydlig, såväl internt som externt.    
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3 Kommunikationsstrategi  

Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver färdriktningen för 

hur kommunikationen bidrar till att levandegöra Tranemo kommuns vision samt 

nå kommunens övergripande mål. En kommunikationsstrategi innebär en 

strukturerad planering och samordning av kommunikationen, vilket är 

nödvändigt för att få maximal effekt av insatserna.  

3.1 Förhållningssätt i Tranemo kommuns kommunikationsarbete 

Information och kommunikation från Tranemo kommun är väl underbyggd, 

tillgänglig, saklig, trovärdig, intresseväckande och bygger på öppenhet. Både 

språk och innehåll är lättillgängligt och anpassas efter avsedd målgrupp. Vidare 

är information och kommunikation från Tranemo kommun:  

 Snabb och flexibelt tillgänglig för mottagaren  

 Förmedlad via rätt kanal 

 Utformad på ett professionellt och tilltalande sätt  

 Förmedlad vid rätt tidpunkt 

3.1.1 Lättillgängligt  

Det är enkelt att få information om, samt kommunicera med, Tranemo kommun. 

Efterfrågad information lämnas utan onödiga fördröjningar ut. Undantag görs 

enligt lag.   

3.1.2 Målgruppsanpassat  

Information och kommunikation utgår alltid från målgruppen och anpassas efter 

den. Ord och bildval görs på sådant sätt att ingen mottagare känner sig 

diskriminerad på grund av kön, sexuell läggning, hudfärg, etniskt ursprung, 

religion eller ålder. Både språk och innehåll är lättillgängligt och lätt att förstå.  

3.1.3 Enhetligt utformat  

All information utformas på ett enhetligt sätt för att säkerställa att det tydligt 

framgår att Tranemo kommun är avsändare. Varje produktion av kommunal 

information, både tryckt och elektronisk, följer Tranemo kommuns grafiska 

profil. Undantag görs när Tranemo kommun producerar material ihop med 

andra kommuner eller samarbetspartners.  
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3.1.4 Snabbt och förutseende  

Information är färskvara och ges därför ut så snabbt det är möjligt, i synnerhet 

vid krissituationer och extraordinära händelser. Vid information i olika frågor är 

avsändaren också beredd att kommunicera i frågan.  

3.1.5 Offensivt  

Behovet av information till, och kommunikation med invånare och andra 

målgrupper beaktas i all kommunal verksamhet. Genom ett offensivt 

informations- och kommunikationsarbete undviks i högre grad missförstånd och 

ryktesspridning. Information och kommunikation från Tranemo kommun 

gällande politik och pågående politiska processer ges exempelvis i form av 

beslutsunderlag, förslag till beslut och protokoll. Informationen och 

kommunikationen sker utan personliga värderingar.         

 

3.2 Förutsättningar för vår kommunikation  

Sedan tidigare finns ett antal beslutade styrdokument där information och 

kommunikation regleras. Dokumenten ligger till grund för hur information och 

kommunikation utformas och genomförs vid speciella tillfällen och i olika 

kanaler.    

3.2.1 Grafisk profil 

Tranemo kommuns grafiska profil syftar till att hålla ihop kommunens budskap 

formgivningsmässigt och gör kommunen till en tydlig och enhetlig avsändare. 

Den grafiska profilen efterlevs vid all produktion av webbsidor, trycksaker, 

utskick mm.  

3.2.2 Kriskommunikation  

Vid en extraordinär händelse tillgodoser kommunen invånarnas rätt till snabb 

och korrekt information. Kommunens information vid en extraordinär händelse 

syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och 

massmedia så snabb och riktig information som möjligt.  

 

3.2.3 Riktlinjer för sociala medier 

Riktlinjerna beskriver hur Tranemo kommun använder sig av sociala medier, 

samt vilka förhållningsregler som finns. Utgångspunkten är att information och 

kommunikation sker på övergripande konton för hela kommunen. Tranemo 

kommuns sociala kanaler uppdateras flitigt för att invånare, näringsliv, 
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föreningar och andra målgrupper enkelt kan tillgodogöra sig information, samt 

ha möjlighet till kommunikation.   

3.2.4 Juridiskt ramverk 

Det finns ett antal lagar och regler som reglerar kommunikationsarbetet och som 

kommuner, myndigheter och andra behöver förhålla sig till.  

 

Regeringsformen (1974:152) 

Regeringsformen är en grundlag och reglerar bland annat hur Sverige ska styras. 

I andra kapitlet 1§ finns en rad grundläggande fri- och rättigheter uppräknade. 

Yttrandefriheten innebär frihet i uttryck i bland annat tal, skrift och bild. 

Informationsfrihet innebär frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt ta del 

av andras yttranden. Med hänsyn till exempelvis rikets säkerhet, allmän ordning, 

privatlivets helgd och förebyggande och beivrande av brott finns i 2 kapitlet, 23§ 

vissa begränsningar i yttrandefrihet och informationsfrihet.    

 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar. För att upprätthålla 

tryckfriheten och säkerställa ett fritt meningsutbyte har varje medborgare rätt att 

i tryckt skrift uttrycka tankar och åsikter samt offentliggöra allmänna handlingar 

(meddelarfrihet), undantag finns reglerade i lag till skydd för en enskild. Det står 

alla fritt att lämna uppgifter till andra, som har för avsikt att publicera dem i 

tryckta skrifter.   

 

Offentlighetsprincipen  

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till 

insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamheter. Medier och andra 

intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den 

offentliga verksamheten själv väljer att informera om.  

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det 

allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Offentlighets- och sekretesslagen innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt 

regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som 

följer av tryckfrihetsförordningen, samt, i särskilt angivna fall, även 

begränsningar i att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.  
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Förvaltningslagen (1986:223) 

Enligt förvaltningslagens 1 kapitel, 4§ har myndigheter serviceskyldighet 

gentemot allmänheten. Myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd 

och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. 

I 5§ regleras att myndigheter ska vara möjliga att nå via exempelvis telefonsamtal 

och e-post. I förvaltningslagen framgår också att myndigheter ska sträva efter att 

uttrycka sig lättbegripligt, både i tal och skrift.  

 

Personuppgiftslagen (1998:204)  

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att värna den personliga integriteten. 

Personuppgiftslagen förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text 

som bild, läggs ut på internet, om inte berörd person gett sitt samtycke skriftligt 

eller muntligt. Dock får så kallad ”harmlös information” publiceras. Vad som 

anses harmlöst är en bedömningsfråga.  

3.3 Organisation och ansvar   

I Tranemo kommun ansvarar chefen för varje verksamhet för information och 

kommunikation om verksamheten, både internt och externt. Chef för en 

verksamhet i Tranemo kommun ansvarar också för att uttala sig i media som 

representant för sektionen/funktionen/enheten.   

 

Medarbetare och förtroendevalda i Tranemo kommun tar själva ansvar för att, 

med hjälp av befintliga informationskanaler, hålla sig informerade i frågor av 

betydelse för den egna uppgiften i organisationen. Alla medarbetare har ett 

ansvar att tillgodose resultatmålet om att alla som kommer i kontakt med 

Tranemo kommun får ett gott bemötande, bra service och snabb och korrekt 

handläggning.  

 

I förvaltningen ansvarar Näringsliv- och Strategisektionen för det övergripande 

informations- och kommunikationsarbetet. I ansvaret ingår utveckling, 

samordning och uppföljning av det Tranemo kommun informerar och 

kommunicerar.    

3.4 Kanaler  

Tranemo kommun möter sina målgrupper på de arenor där mottagarna finns. 

Därför är en mångfald av kanaler viktigt att använda. Det finns flera olika 

kanaler Tranemo kommun använder i sin informations- och 

kommunikationsspridning. Under dagtid erbjuder Tranemo kommun service via 

personliga möten, e-post och telefonsamtal samt dygnet runt via Tranemo 
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kommuns webbplats. För att underlätta kommunikationsarbetet använder sig 

kommunen av följande gemensamma kontaktvägar och arenor:  

 

Webbplats – Den externa webbplatsen är en kanal för envägskommunikation 

och den gemensamma ingången till alla kommunens verksamheter. Där får 

Tranemo kommuns invånare, näringsliv och föreningar samt andra 

informationssökare en överblick över service och tjänster. Via webbplatsen finns 

också möjlighet till självbetjäning via e-tjänster.     

 

Sociala medier – Tranemo kommun på sociala medier är ett redskap för 

kommunens invånare, näringsliv, föreningar och andra att komma i kontakt med 

kommunen. Den främsta anledningen till att Tranemo kommun deltar på sociala 

medier är att möta målgrupperna på deras egna mötesplatser, samt skapa bra 

och enkla kanaler för tvåvägskommunikation.  

 

Annonser – Annonser från Tranemo kommun är en kanal för 

envägskommunikation där utvald information placeras i exempelvis tidningar, 

radio och tv. Val av annonstyp styrs utifrån innehåll och avsedd målgrupp.  

 

Andra kanaler för information och kommunikation är allmänna 

informationsmöten, medborgardialoger, pressmeddelanden, broschyrer och 

andra trycksaker, mässdeltagande, skyltar, informationstavlor och telefoni.  

 

Val av kanal för olika typer av information och kommunikation sker beroende på 

vilken målgrupp informationen är riktad till. Information och kommunikation 

sker målgruppsanpassat för att skapa maximal förståelse för mottagaren. 

Innehållet är skrivet med ett språk som de tilltänkta mottagarna kan tillägna sig. 

3.4.1 Intern information och kommunikation  

Välinformerade medarbetare är kommunens viktigaste tillgång för bra 

information och kommunikation gentemot omvärlden, och för god service till 

kommunens invånare, näringsliv, föreningar och andra målgrupper.  

 

Målgrupper för den interna kommunikationen är:  

 Förtroendevalda, vilka representerar medborgarna som Tranemo 

kommun verkar för.  

 Chefer, vilka leder det dagliga arbetet i Tranemo kommun. Därmed 

behöver de stöd för att fatta välgrundade beslut och bidra till 

medarbetares engagemang, delaktighet och ansvar.  
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 Medarbetare, vilka är Tranemo kommuns främsta representanter och de 

som möter invånare, näringsliv, föreningar och andra i det dagliga 

arbetet.  

 

Den interna kommunikationen i Tranemo kommun förklarar och förankrar 

verksamhetens mål och ger möjlighet för den enskilde att se sina egna insatser i 

ett större sammanhang. Vidare tas medarbetares kunskaper, erfarenheter och 

synpunkter tillvaras på och används för att utveckla, förbättra och förenkla 

verksamheten. Den interna informationen och kommunikationen ger också 

medarbetare möjlighet att känna engagemang, delaktighet och ansvar.          

3.4.2 Extern information och kommunikation  

Den externa informationen och kommunikationen sprider kunskap om Tranemo 

kommuns verksamheter, tjänster och service. Informationen och 

kommunikationen bidrar till att skapa en positiv bild av Tranemo kommun för 

att öka inflyttningen och antalet företagsetableringar, samt för att få fler besökare 

till kommunen.  

 

Prioriterade målgrupper för den externa informationen och kommunikationen 

är:  

 Invånare i Tranemo kommun - välinformerade och engagerade 

kommuninvånare som är delaktiga och har inflytande stärker 

demokratin. Invånare i Tranemo kommun är också de bästa 

ambassadörerna för god spridning om fördelarna att bo, verka och leva i 

Tranemo kommun.  

 Potentiella invånare i Tranemo kommun - för att öka inflyttningen och 

uppfylla Tranemo kommuns strävan efter fortsatt expansion.  

 Näringslivet i Tranemo kommun - för att de ska stanna kvar och 

utvecklas och därmed ge fler arbetstillfällen i kommunen.  

 Potentiellt näringsliv som vill starta företag i Tranemo kommun - för att 

öka arbetstillfällena och möjligheterna för de som bor i kommunen.  

 Massmedia - genom att vi vill att de skriver om kommunen och våra 

verksamheter.   

Den externa kommunikationens syfte är att möta invånarnas behov och krav på 

information, samt öka invånarnas kunskap och förståelse för det arbete som 

bedrivs i Tranemo kommun. Den externa kommunikationen underlättar för 

invånarna att delta i den demokratiska processen och använda sig av Tranemo 

kommuns service.  
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Extern information och kommunikation förmedlas i olika kanaler, beroende på 

bland annat målgrupp, syfte och omfattning. Prioriterade kanaler som används 

är Tranemo kommuns webbplats, pressmeddelanden, sociala medier, e-post, 

annonser, informationsskyltar och marknadsföringsinsatser. Övriga kanaler för 

extern information och kommunikation är tryckt information, enkäter, 

telefonsamtal, postutskick, kungörelser och anslagstavlor.     

3.4.3 Massmedia  

Media är en viktig kanal när information ska förmedlas till allmänheten. Att 

upprätthålla en god relation till media är värdefullt. Vid kontakt med media ges 

saklig information, liksom kommentarer som förklarar fakta och skapar 

sammanhang.  

 

Meddelandefrihet och efterforskningsskydd gäller i alla verksamheter. När 

Tranemo kommun som organisation väljer talesperson bör den politiker eller 

chef som har mest insyn i verksamheten vara den som uttalar sig i media, enligt 

följande ansvarsfördelning.  

 

Politiska frågor: Kommunstyrelsens ordförande och respektive 

nämndordförande.  

 

Kommunövergripande frågor: Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.  

 

Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för det 

verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som chefen 

hänvisar till.  

3.5 Utgångspunkt för kommunikation  

Tranemo kommuns kommunikation tar sin utgångspunkt i visionen ”Lev livet 

på den gröna sidan” och återspeglar de prioriterade målområden som 

framarbetats för kommunens utveckling.   

 

Budskap – bilden vi vill ge av Tranemo kommun  

Tranemo kommun är en naturskön kommun i storstadens närhet med rikt 

förenings- och kulturliv. I Tranemo kommun finns ett boende som passar alla – 

oavsett om man vill bo i en större ort eller på landsbygden och ibland sjönära. I 

Tranemo kommun känner du dig alltid välkommen och närheten till varandra 

bygger relationer för framtiden.  

 

När vi vill utveckla budskapet lyfter vi fram nedanstående 
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 Tranemo kommun som naturligt val av bostadsort och attraktiv plats att 

utvecklas och verka i, både idag och i framtiden. Öppet och ärligt lyfts de 

positiva tillgångar, fördelar och känslor som finns i Tranemo kommun fram 

på ett trovärdigt sätt.  

 Vårt arbete för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart där vi 

känner oss friska och trygga. Med fördel lyfts vår öppenhet och generositet 

fram där vi ser mångkultur och olikheter som en tillgång.  

 Tranemo kommuns kulturskatter, kulturupplevelser och turistmål.   

 Den nära samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar där ideella 

krafter och goda idéer tas till vara.  

 Enkelheten att driva företag i Tranemo kommun där entreprenörsandan 

medverkar till att skapa ett varierat näringsliv.  

 Tranemo kommuns verkan för en stark känsla av samhörighet, där 

mötesplatser skapas som möjliggör inflytande och delaktighet i hela 

kommunen.  

 Tranemo kommun som en attraktiv arbetsgivare med ett varierat utbud av 

yrken och intressanta arbetsuppgifter. Kommunen erbjuder rätt till önskad 

sysselsättningsgrad, flextid och friskvård.  

3.6 Utblick 2025  

Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men 

också stora utmaningar. Den senaste utvecklingen med mobiltelefoner med 

internetuppkoppling innebär att en stor del av Sveriges befolkning, i sin ficka, 

har tillgång till kunskap som kan nås på sekunden, som är bred och som 

omfattar kunskapskällor i hela världen. Alltfler använder en smart mobiltelefon 

för att läsa nyheter, delta i sociala nätverk eller få vägbeskrivning. Det sparar tid, 

ger fler valmöjligheter och förenklar vår vardag.  

 

I Sverige finns en hög IT-mognad, där en stor andel av befolkningen har tillgång 

till internet. En nuvarande och framtida utmaning är att kunna erbjuda digitala 

tjänster som underlättar för människor i sin kontakt med det offentliga Sverige. 

En annan utmaning är att få fler att våga och vilja använda de tjänster som finns 

till förfogande, så att de inte hamnar utanför. Det behövs smarta tjänster som gör 

det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med 

skolan, vård- och omsorg, eller planera en utbyggnad av villan. Vissa tjänster 

erbjuds redan, men i ett längre perspektiv behöver dessa bli fler, öppnare, 

effektivare och enklare.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2010 prioriterat frågor 

kopplat till utvecklingen av e-samhället. Under 2011 fastslogs tre övergripande 

mål för kommunal sektors utveckling av e-samhället.  

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten  

Till SKL:s mål för utvecklingen av e-samhället för kommunal sektor har också 

regeringen anslutit sig. Dessutom har regeringen som mål för IT-politiken att 

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

3.6.1 Samverkan 

Det är få kommuner, landsting och regioner som själva har kompetens och 

resurser att driva den verksamhetsutveckling som e-förvaltning innebär samt 

skapa lösningar för e-tjänster. För att frigöra utrymme för ytterligare utveckling 

av e-samhället krävs en nära samverkan mellan kommuner, regioner, landsting, 

statliga myndigheter och näringsliv på en övergripande nivå för att föra 

digitaliseringen och införandet av e-samhället ner på lokal nivå. Att arbeta med 

exempelvis en gemensam tjänsteplattform med många olika e-tjänster, 

tillsammans med en eller flera kommuner eller myndigheter, är ett första steg 

mot utvecklandet av e-tjänster i offentlig sektor.  

 

Inom ramen för gemensam IT-nämnd mellan Tranemo och Ulricehamns 

kommuner finns god potential att utveckla gemensamma plattformar för 

nuvarande och framtida e-tjänster. Genom IT-nämnden och dess IT-

forumsgrupper är samverkan initierad, vilket förbättrar förutsättningarna för 

vidare utveckling mot digitalisering inom våra kommuner.     

3.6.2 Effektivisering  

Tranemo kommun, liksom andra kommuner och organisationer inom offentlig 

sektor, står inför stora utmaningar som snabb urbanisering, ökad 

försörjningskvot och stora rekryteringsbehov. För att klara dessa uppgifter på ett 

rimligt sätt behöver verksamheten effektiviseras. Modern teknik kan i stor 

utsträckning bidra till detta, inte minst inom administration och 

myndighetsutövning, men också i kärnverksamheten. Att arbeta mot ökad 

digitalisering bidrar också till Tranemo kommuns vision om ett liv på den gröna 

sidan, samt målbild om att gå i spetsen för att bli en ekologisk hållbar kommun. 

Detta genom exempelvis minskat resande och lägre pappersförbrukning, vilket 

också minskar på kostnaderna för verksamheten.  
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Huvudförutsättningen för ett modernt arbetssätt är att från början av en 

arbetsprocess arbeta med digitala arbetsflöden, allt från hantering av förskolekö 

och dokumentation inom hemtjänsten till patientjournalnoteringar och 

synpunkter på en trasig gatlykta. Det digitala arbetssättet förbättrar 

möjligheterna till att enkelt följa upp verksamheten, säkerställa kvalitet och öka 

effektiviteten. Ett viktigt steg på vägen till en digital kommun är att de digitala 

kommunikationskanalerna är huvudkanal, vilket innebär att de stora 

ärendeflödena går digitalt medan mindre undantag skickas på papper.  

 

I vilken grad kommuner och andra offentliga organisationer tagit vara på 

digitaliseringens möjligheter varierar. För att minska digitala klyftor är det av 

vikt att Tranemo kommun, tillsammans med framförallt Ulricehamns kommun 

genom vår gemensamma IT-drift, men också andra eventuella samverkansparter, 

lyfter upp och deltar i frågor om gemensamma e-plattformar, upphandlingar och 

andra arbetsytor gällande digitalisering. Allt för att möta de förväntningar på att 

kommuner och andra offentliga verksamheter erbjuder motsvarande tjänster som 

finns på internet i övrigt, samt för att kunna erbjuda bredd, kvalitet och mångfald 

utifrån invånarna i Tranemo kommuns behov.     

 

I arbetet med digitalisering behöver på individnivå perspektiv som inkludering 

och utanförskap beaktas. Sverige som land står sig bra i den digitala 

utvecklingen, men fortfarande finns grupper som står utanför e-samhället och 

därmed inte tar del av den effektivisering och förenkling som digitaliseringen 

erbjuder. För att nå upp till Tranemo kommuns målbild gällande social 

hållbarhet, där kommunen arbetar för att skapa inkluderande verksamheter som 

är tillgängliga för alla målgrupper, krävs att arbetet sker i sådan takt som 

möjliggör omställning för alla målgrupper. I det arbetet kan komplement till 

digitaliseringens tjänster behöva erbjudas.      

3.6.3 Infrastruktur  

För att ett e-samhälle ska växa fram krävs god infrastruktur. Regeringens mål för 

bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En målbild från 

nationellt håll är att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör 

ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020. I Tranemo kommuns strategiska plan för 

2016-2018, framgår att ”fiber är en grundläggande förutsättning för att säkerställa 

kommunens plats i det digitala samhället för att kunna bo, verka och leva i kommunens 

samtliga delar”. En bredbandsstrategi för Tranemo kommun har tagits fram med 

den ambitiösa målbilden att 100 procent av Tranemo kommuns hushåll och 

företag ges möjlighet till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s.  
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Med den höga ambitionsnivå som råder i Tranemo kommun gällande tillgång till 

robust bredband i hela kommunen, finns goda förutsättningar för arbete mot en 

digitaliserad verksamhet. Utvecklingen av e-samhället tillsammans med 

bredbandsutbyggnad är en förutsättning för en hållbar utveckling. Med 

digitaliseringens införande skapas framtidens Tranemo kommun, där vi genom 

smarta och hållbara val och arbetssätt möjliggör ett liv på den gröna sidan, både 

nu och i framtiden.  

 

4 Implementering och tillämpning 

Strategin kommer att synliggöras på intranätet för medarbetare i Tranemo 

kommun. Strategin kommer också att läggas på hemsidan för att vara tillgänglig 

för invånare, näringsliv, föreningar och andra informationssökare.  

5 Uppföljning 

Uppföljning av strategin sker minst vart fjärde år och följs upp i Tranemo 

kommuns kvalitetsledningsarbete.  

 

 


