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2 Inledning 
Handlingsplanen är ett strategiskt styrdokument som beskriver vilka insatser som 
planeras att genomföras under 2023. Insatserna utgår från kommunens Policy för 
digital utveckling1, med följande huvudprinciper: 

 Invånare först 

 Digitalt först 

 Samverkan först 

Handlingsplanen för socialtjänsten sammanställs av sektorns digitaliseringsledare. 
Handlingsplanen är beslutad av socialchefen. 

2.1 Uppföljning 
Handlingsplanen följs upp regelbundet inom sektorn för socialtjänst. 
Digitaliseringsledare rapporterar till sektorledningen vid tre till fyra tillfällen 
under året. I slutet av året sammanställs en uppföljningsrapport som godkänns av 
sektorledningen och sedan publiceras på kommunens intranät, IDA. 
Projektledare/samordnare för varje insats/projekt rapporterar regelbundet till 
styrgrupp eller annan beställare. 

Handlingsplanen följs också upp på förvaltningsövergripande nivå två gånger per 
år tillsammans med Enheten för Digital Utveckling (EDU), och avrapporteras 
inför styrgruppen för digitalisering. 

2.2 Målgrupp 
För varje insats i handlingsplanen specificeras primära målgruppen. Med primär 
målgrupp avses den grupp som direkt tar del av och upplever effekten av den 
genomförda insatsen (s.k. nytta). 

Med extern målgrupp avses invånare, företagare, brukare, vårdnadshavare, 
elever, besökare, osv.  

Med intern målgrupp avses t ex anställda, chefer eller förtroendevalda. 

  

___________________________________________ 

1https://ida.harryda.se/huvudmeny1/kommunovergripande/policiesochplaner 



 
 
 

 

  

 4(27) 
 

3 Handlingsplan 

3.1 Ledarskap, samordning och struktur 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☒ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.1.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst ska arbeta för att förbättra strukturen i arbetet med 
digitalisering och välfärdsteknik. Sektorn har i sin organisation två resurser, 
digitaliseringsledare, för att specifikt planera, driva på, stödja och följa upp 
utvecklingen av digitalisering och välfärdsteknik inom sektorn. En 
digitaliseringsledare arbetar systematiskt med strategier för att ta till vara på 
digitaliseringens möjligheter och driva den digitala transformationen, samt en 
digitaliseringsledaren arbetar systematiskt med att stötta verksamheten i 
användandet av digital teknik och samverkan för att fånga upp önskemål och 
behov.  

Sektorn ska under 2023 fortsätta att nyttja digitala möjligheter vid 
utvecklingsarbetet i verksamheterna. Digitaliseringsledarnas roll är att stötta 
socialtjänstens ledning utveckling av arbetsprocesser och metoder för utredning, 
projektstyrning, införande, uppföljning och förvaltning inom digitalisering och 
välfärdsteknik. Under 2023 planeras extra fokus kring förvaltning av ny teknik 
och att strukturerat genomföra analyser av vilka risker som kan påverka 
verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Sektorn arbetar för att i en högre 
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grad följa upp effekter av införd teknik och utreda evidens vid förstudier och 
upphandling av ny teknik.  

Sektorn kommer under 2023 fortsatt att arbeta för ökat engagemang, kompetens 
och digital utveckling inom sektorns olika verksamheter. Några av sektorns 
verksamheter arbetar med digitaliseringsgrupper och digitaliseringsombud. 
Representanter med olika roller i verksamheten träffas regelbundet och arbetar 
aktivt med verksamhetens digitala utveckling, vilket innefattar att med digital 
teknik förbättra stöd och aktivitet för brukare samt kompetenshöjande aktiviteter 
för medarbetare. 

Genom fortsatt arbete med en strukturerad organisation och metodik i satsningar 
med digitalisering och välfärdsteknik förväntas träffsäkerheten och nyttoeffekten 
öka, samt ge effektivare införanden. En under slutförd utbildningssatsning för 
förvaltningsledningen i digitalisering och ledarskap samt vidareutveckling av 
sektorns nätverk inom digitalisering förväntas stärka sektorns förutsättningar 
ytterligare inom området. 
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3.2 Omvärldsbevakning och kommunikation 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☒ Kompetensutveckling 

☒ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.2.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst ska vid behov delta i relevanta mässor och konferenser 
inom digitalisering och välfärdsteknik samt aktivt arbeta för studiebesök och 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Större mässor eller konferenser där 
sektorn deltagit ska följas upp för att sprida kunskap inom sektorn och ta tillvara 
på idéer och tankar. Omvärldsbevakning sker också genom nätverk och digitala 
forum som till exempel Dela Digitalt och Forum Välfärdsteknologi.  

Sektorn ska under 2023 arbeta för att fler ledare och medarbetare aktivt deltar i 
omvärldsbevakning och ökar sin kompetens inom digitalisering och 
välfärdsteknik.  

Sektorn ska löpande arbeta för att sprida information om sektorns 
digitaliseringsarbete internt och externt. Digitaliseringsledare ansvarar för intern 
kommunikation, bland annat genom socialtjänstens sidor på intranätet IDA. 
Externa kommunikationsinsatser görs i samverkan med kommunikationsenheten. 

Genom omvärldsbevakning och strukturerad kommunikation förväntas 
kompetensen och kunskapen om sektorns digitaliseringsarbete öka bland ledare 
och medarbetare inom socialtjänsten.  
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3.3 Digitala tjänster och utbildningar 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☒ Kompetensutveckling 

☒ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.3.1 Beskrivning 
En av sektorns digitaliseringsledare har uppdrag som sektorns e-
tjänstesamordnare. E-tjänstesamordnaren ansvarar för att löpande driva frågan om 
e-tjänster och att sköta stora delar av den tekniska utvecklingen. Under 2022 har 
sektorn nått en allt högre grad av digital mognad och högre efterfrågan av e-
tjänster. Inför varje utvecklingsprojekt för en ny e-tjänst skapas en arbetsgrupp 
med representanter från verksamheten som ansvarar för att beskriva behov och 
utforma innehållet. Varje e-tjänst har en eller flera specifika målgrupper. Målet är 
att öka tillgängligheten, erbjuda en snabb och säker service för medborgare samt 
att minska tiden för administration och handläggning inom sektorn. Fortsatt fokus 
på utveckling av e-tjänster planeras för 2023. 

Sektorn arbetar löpande med utveckling av digitalt utbildnings- och 
informationsmaterial i systemet Infocaption. Informationsmaterialet används för 
att snabbare sprida kompetenshöjande material inom verksamheterna, över tid öka 
kvalitet och likvärdighet vad gäller utbildningar, samt en bredare tillgänglighet av 
informationsmaterial inom sektorn. Under 2023 ska systemets 
uppföljningsfunktion testas där medarbetare kan se sina genomgångna 
utbildningar och resultat på kunskapstest. I uppföljningsfunktionen har även 
chefer tillgång till information om sina medarbetare. 
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3.4 Testbädd AllAgeHub 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☒ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.4.1 Beskrivning 
AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation 
som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster inom 
Göteborgsregionen (GR), aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och 
offentlig sektor. AllAgeHub har funnits sedan 2017 och gick under hösten 2020 in 
i en ny fas och ett projekt kallat testbädd.  

Sektorn för socialtjänst har utsett en undersköterska som testledare för 
testbäddsprojekt inom digitalisering och välfärdsteknik under perioden 2020-
2023. Sektorn planerar att under 2022 delta som testbädd i projektet, både inom 
verksamheterna vård och omsorg samt funktionsstöd.  

En effekt av testbäddsprojekten är ökad takt på sektorns digitala transformation, 
bättre utvärdering av insatser samt ökad delaktighet och möjlighet att anpassa 
digitala lösningar utifrån brukare och/eller verksamhetens behov. 

Insatsen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre förutsättningar 
för god hälsa och ett mer självständigt liv för individer med behov av insatser från 
socialtjänsten.  
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3.5 Digitala lås och medicinskåp i särskilt boende 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☒ Upphandling 

☐ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.5.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har identifierat ett behov av bättre säkerhet och kontroll 
för medicinförvaring i särskilt boende. Vid avvikelser där läkemedel försvunnit är 
verksamhetens möjligheter att spåra hantering av medicinen i dagsläget mycket 
begränsad. Sektorn ser också ett behov av att förenkla nyckelhantering för 
personal.  

Under 2022 genomfördes behovsanalys och omvärldsbevakning för att utreda 
sektorn på bästa sätt kan tillgodose behovet inom särskilt boende. I syfte att möta 
behoven planeras införande av digitala medicinskåp.  

Under 2023 planeras en upphandling av digitala medicinskåp med option på 
digitala lås till brukares dörrar, s.k. hotellås, då detta också är ett behov som 
framkommit i analysen. Sektorn avser att under året påbörja införande av de 
upphandlade medicinskåpen. 

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för samordning av projektet. 
Återrapportering sker regelbundet till styrgrupp. 

De digitala låsen på medicinskåp förväntas ge ökad trygghet för brukare och bättre 

arbetsmiljö för personal.  
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3.6 Trygghetsskapande teknik i hemmet 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☒ Upphandling 

☐ Pilot ☒ Införande 

☒ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.6.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har sedan 2017 genomfört förberedande arbete för 
införande av trygghetsskapande teknik i hemmet. Det innefattar digital teknik för 
att uppmärksamma om en brukare är i behov av stöd t.ex. kameratillsyn, sensorer 
för rörelse/andning/fall etc. Med begreppet ”hemmet” avses såväl ordinärt boende 
som olika typer av andra boendeformer, till exempel särskilt boende/ 
serviceboende/ stödboende. 

2022 köpte sektorn för socialtjänst in ett nytt system för särskilt boende som 
omfattar både traditionellt trygghetslarms och funktioner för ökad trygghet och 
fallprevention i brukares lägenheter samt möjlighet till ökad trygghet utanför 
boendet i form av så kallat GPS-larm. Under 2022 har det nya systemet 
installerats i alla särskilda boenden och installation påbörjats på boenden inom 
funktionsstöd. Installation inom funktionsstöd planeras vara klart våren 2023 och 
under året kommer uppföljning och effektanalys att genomföras i samverkan med 
Högskolan i Skövde.   

Upphandling av trygghetsskapande teknik, för ordinärt boende, i form av nytt 
system för trygghetslarm samt GPS-larm och tillsynskameror, påbörjades 2022 
och avtal planeras vara klart våren 2023.  
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Införande av ett nytt trygghetslarm planeras vara klart innan årsskiftet 2023. 
Införande av tillsynskamera och nya GPS-larm planeras att påbörjas under 2023. 

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för samtliga delprojekt. 
Återrapportering sker regelbundet till styrgrupp. 

Satsning på trygghetsskapande teknik förväntas ge högre självständighet och 
trygghet för individer med behov av insatser från socialtjänsten samt ett 
effektivare nyttjande av omvårdnadspersonal. 

Insatsen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre förutsättningar 
för god hälsa och ett mer självständigt liv för individer med behov av insatser från 
socialtjänsten. Delar av den tillförda tekniken bedöms att på sikt bidra till 
ekonomisk hållbarhet genom en mer resurseffektiv omvårdnad.  
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3.7 Digitala arbetssätt inom verksamheten 
funktionsstöd 

Primär målgrupp 

☒ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☒ Upphandling 

☒ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.7.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har identifierat ett behov av ökad trygghet och 
självständighet hos individer med behov av insatser från socialtjänsten inom 
funktionsstöd samt bättre förutsättningar för nya och mer effektiva arbetsmetoder 
för personal.  

Hösten 2021 startades ett projekt i syfte att utreda möjligheter att bedriva 
verksamheten på ett nytt och effektivare sätt, exempelvis att med hjälp av digital 
teknik skapa ökad samverkan mellan närliggande serviceboenden. Arbetsgruppen 
i projektet ser också över hur digital teknik kan hjälpa brukare till ökad 
självständighet och nya sätt att kommunicera med personalen.  

Behov hos verksamheten och brukare matchades med digitala verktyg som 
identifierats i omvärldsbevakningen. I slutet av 2021 beslutade sektorn att starta 
ett pilotprojekt med verksamhetsstödet Boet på fyra enheter för boende med 
särskild service. Efter genomför utvärdering har sektorn beslutat att Boet ska 
avvecklas men att arbete för att utveckla digitala arbetssätt inom verksamheten 
funktionsstöd, för dess brukare och personal, fortgår.  Pilotprojeket avslutas våren 
2023.  
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Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för projektet i samarbete med 
projektgrupp från funktionsstöd.  

Satsningen förväntas ge högre självständighet och trygghet för individer med 
behov av insatser från socialtjänsten samt ett effektivare nyttjande av 
omvårdnadspersonal. 

Insatsen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre förutsättningar 
för god hälsa och ett mer självständigt liv för individer med behov av insatser från 
socialtjänsten. Tekniken bedöms att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom 
en mer resurseffektiv omvårdnad.  
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3.8 Digitala arbetssätt inom verksamheten barn 
och unga 

Primär målgrupp 

☒ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☒ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☒ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.8.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har identifierat ett behov av ökad tillgänglighet för 
individer med behov av insatser från socialtjänsten, framför allt inom den 
förebyggande serviceverksamheten. Det finns också behov av bättre 
förutsättningar för effektivare verktyg och arbetsmetoder för personal.  

Under 2023 planerar sektorn att genomföra en övergripande analys av hur digital 
teknik kan användas i syfte att möta brukarnas behov samt genomföra ett par 
utvecklingsprojekt. Bland annat ett projekt som ska söka lösningar för att 
underlätta dokumentation av handskrivna anteckningar med hjälp av digitala 
verktyg, samt även möjligheten att digitalt rita bilder, nätverkskartor eller andra 
visuella noteringar i anteckningar från möten med familjer. Vidare planeras 
digitala verktyg för att utvärdera insatser och samla statistik inom verksamheten 
för familjestöd. Ett projekt med digital post (avsnitt 3.12) som startades under 
2022 ingår också i den övergripande digitala utvecklingssatsningen för 
verksamheten. Parallellt med satsningen att se över verksamhetssystem (avsnitt 
3.19) ska verksamheten analysera sina processer i verksamhetssystemet för att 
identifiera möjligheter till förenkling och nya funktioner som underlättar 
handläggning i systemet. 
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Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för att samordna och ge stöd i 
den övergripande utvecklingssatsningen samt ett flertal av delprojekten. 

Utvecklingssatsningen förväntas ge ökad tillgänglighet och delaktighet för 
individen, bättre möjlighet att utveckla verksamheten samt enklare och mer 
effektiv administration. 

Insatsen bedöms bidra till social hållbarhet genom att med högre tillgänglighet 
och bättre kunskap skapa bättre förutsättningar för god hälsa för individer med 
behov av insatser från socialtjänsten. Insatsen bedöms även att på sikt bidra till 
ekonomisk hållbarhet genom ökade förutsättningar för en mer resurseffektiv 
verksamhet.   
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3.9 Digitala arbetssätt inom handläggarenheten  
Primär målgrupp 

☒ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☒ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☒ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.9.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har identifierat ett behov av ökad tillgänglighet och 
delaktighet för individer med behov av insatser från socialtjänsten samt bättre 
förutsättningar för effektivare verktyg och arbetsmetoder för personal.  

Under 2023 planerar sektorn en övergripande analys och test av hur olika tekniska 
tjänster och system kan användas för att utveckla verksamheten. Bland annat ska 
olika projekt titta på möjligheter för utveckling av e-tjänster, automatiserat 
beslutsfattande och fler digitala kommunikationsvägar till brukare och anhöriga. 
Sektorn planerar även en översyn av administrativa processer och funktioner i 
verksamhetsstödet. 

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för att samordna och ge stöd i 
den övergripande utvecklingssatsningen samt ett flertal av projekten. 

Utvecklingssatsningen förväntas ge ökad tillgänglighet, delaktighet och insyn för 
individen, bättre möjlighet att utveckla verksamheten samt enklare och mer 
effektiv administration. 

Insatsen bedöms bidra till social hållbarhet genom att med högre tillgänglighet 
och bättre kunskap skapa bättre förutsättningar för god hälsa för individer med 
behov av insatser från socialtjänsten. Insatsen bedöms även att på sikt bidra till 
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ekonomisk hållbarhet genom ökade förutsättningar för en mer resurseffektiv 
verksamhet.   
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3.10 Treserva hälsoärende 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.10.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst har sedan flera år identifierat ett behov av ett bättre 
systemstöd för hantering av hälso-och sjukvårdsärenden och därför planeras en 
komplettering av verksamhetssystemet Treserva med modulen ”hälsoärende”. 
Projektet har försenats bland annat eftersom sektorn avvaktade med införandet på 
grund av en rad problem med modulen efter lansering. Under 2022 startades 
projektet upp med planering, lösningsdesign och konfiguration i testmiljö.  

Beslut kring lösningsdesign som fattas kring årsskiftet 2022–2023 påverkar 
tidplanen för införande. Modulen planeras att tas i drift under 2023.  

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för utredning ansvarar för 
samordning av projektet.  

Satsningen förväntas ge en bättre samarbetsyta mellan sjuksköterskor och 
delegerad omvårdnadspersonal, samt minskad administration för sjuksköterskor. 

Insatsen bedöms även att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom ökade 
förutsättningar för en mer resurseffektiv verksamhet.   
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3.11 Digital post – Mina meddelande 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☐ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☒ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.11.1 Beskrivning 
Härryda kommun har under 2020 utvecklat möjligheten att skicka post till 
kommuninvånares digitala brevlådor, exempelvis Kivra.  

Representanter från socialtjänstens handläggarenhet och enhet för barn och unga 
har arbetat med att kartlägga behov och processer för digital post inom sina 
områden. Sektorn har tillsamman med EDU och kommunjurister utrett rättsläget 
för personuppgiftsbehandlingar av detta slag i molntjänster. Våren 2022 tog 
förvaltningsledningen beslut om att tjänsten får användas inom socialtjänstens 
verksamheter. Hösten 2022 påbörjades ett projekt för att testa tjänsten i liten 
skala, justera dokumentmallar och ta fram metoder för digitala utskick i sektorn. 
Under 2023 planeras användning av tjänsten att breddas till flera verksamheter 
och utskicksprocesser inom sektorn. 

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för utredning ansvarar för 
samordning av projektet.  

Satsningen förväntas ge ökad servicegrad genom snabbare och mer digitala flöden 
samt minskade kostnader och arbetstid för hantering av pappersutskick. 

Insatsen bedöms även att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom ökade 
förutsättningar för en mer resurseffektiv verksamhet.  
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3.12 Säker digital kommunikation 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.12.1 Beskrivning 
Säker digital kommunikation (SDK) är ett nationellt samverkansprojekt för en 
säker och enhetlig hantering av känslig information inom den offentliga sektorn. 
Med Säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga 
myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, 
enkelt och säkert sätt. Tjänsten bygger på en gemensam digital infrastruktur där 
kommuner, regioner och statliga myndigheter kan ansluta sina egna system. 

Härryda kommun har beslutat att ansluta sig till tjänsten säker digital 
kommunikation. Förvaltningen (i synnerhet IT-funktionen) kommer att under 
2023 att påbörja analys av de säkerhetskrav som ställs och planera de 
förberedelser som krävs för anslutning och införande. Sektorn för socialtjänst 
kommer under 2023 att analysera vilka verksamheter och 
kommunikationsprocesser som kan vara aktuella för tjänsten. 

Insatsen bedöms även att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom ökade 
förutsättningar för en mer resurseffektiv verksamhet.  
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3.13 Samverkan digitala hjälpmedel 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.13.1 Beskrivning 
2021 genomförde Västragötalandsregionen och Västkom en utredning om 
välfärdsteknik i samverkan. Utredningen visar att i nuläget är tillgången till 
digitala hjälpmedel ojämlik och att var och en av de 49 kommunerna och regionen 
behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. 
Utredningen visar att det finns stora vinster med att kommunerna i stället kan 
samarbeta och att ett sådant samarbete är både genomförbart och efterfrågat. 
Kommunen har under 2022 tecknat avtal att ingå i den samverkan som kommer 
att byggas upp i västra götalandsregionen. 

Sektorn för socialtjänst har utsett en kontaktperson som följer utvecklingen av 
samverkan och förmedlar vilka digitala hjälpmedel kommunen är intresserade av 
att beställa. Under 2023 kommer sektorn att ta fram organisation och rutiner för 
att kunna hantera samverkansfrågor och hantera beställningar av teknik genom 
samverkan. 

Satsningen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre 
förutsättningar för god hälsa och mer jämlik vård för individer med behov av 
insatser från socialtjänsten. Satsningen bedöms att på sikt bidra till ekonomisk 
hållbarhet genom en mer resurseffektiv process gällande upphandling, support och 
beställning av digitala hjälpmedel.  
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3.14 Digital inköpsprocess och hantering av 
brukares medel 

Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☒ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.14.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst upplever allt fler problem med stödet till brukare för inköp 
av varor och hantering av brukares kontanta medel. Många aktörer i handeln 
godkänner inte kontanter och förutsättningar för hantering av digitala betalmedel 
och digital signering saknas, vilket utgör hinder för personal att stötta brukare i 
tillräcklig utsträckning.  

Sektorn påbörjade 2022 en utredning av hur verksamheten på bästa sätt kan möta 
brukares behov utifrån en allt mer digitaliserad handel. Sektorn har fört dialog 
med både banker och privata företag som kan tillhandahålla olika typer av 
tjänster. Projektet har identifierat en intressant lösning som är under utveckling 
och utreder om denna lösning kan testas under våren 2023. 

Satsningen förväntas ge bättre service till individer med insatser från 
socialtjänsten, säkrare hantering av brukares medel samt en tryggare arbetsmiljö 
för personalen. 

Insatsen bedöms att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom en mer 
resurseffektiv process.  
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3.15 Digitala provtjänst inom vuxenutbildningen 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☒ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☒ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.15.1 Beskrivning 
2017 fattade regeringen beslut om att digitalisera de nationella proven och gav 
Skolverket i uppdrag att genomföra införandet. Digitala prov kräver att alla skolor 
har nödvändig teknik och kompetens på plats. Införandet kommer att ske 
successivt med start år 2024. Även verksamheter inom den kommunala 
vuxenutbildningen berörs, dock ingår inte digitalisering av sfi-prov i Skolverkets 
uppdrag. Hela provgenomförandet inklusive bedömningen kommer att 
genomföras i en webbaserad provtjänst som Skolverket tillhandahåller. Skolorna 
kommer i förväg att få möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala 
provtjänsten som en del av förberedelserna. 

Sektorn för socialtjänst planerar att under 2023 arbeta med de organisatoriska och 
tekniska förberedelserna för anslutning till provtjänsten och digitala nationella 
prov inom vuxenutbildningen.   

Satsningen förväntas ge ökad likvärdighet vid bedömning av nationella prov, att 
öka tillgängligheten samt att få till en mer effektiv hantering av proven. 

Insatsen bedöms att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom en mer 
resurseffektiv process. 
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3.16 Behov och tillgång till digitala verktyg och 
tjänster hos externa utförare 

Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☒ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☐ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.16.1 Beskrivning 
Sektorn för socialtjänst påbörjade i slutet av 2022 en översyn av hur externa 
utförare av socialtjänstens insatser har behov av och tillgång till digitala verktyg 
och tjänster samt hur användning av digitala verktyg och tjänster regleras i 
aktuella avtal. Arbetet fortskrider under 2023. 

Enheten för utveckling och uppföljning ansvarar för samordning av projektet. 

Satsningen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre 
förutsättningar för god hälsa och mer jämlik vård för individer med behov av 
insatser från socialtjänsten. 
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3.17 Översyn verksamhetssystem 
Primär målgrupp 

☐ Extern ☒ Intern 

Typ av digitalisering 

☒ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☐ Social hållbarhet  

 

3.17.1 Beskrivning 
I slutet av 2022 påbörjade sektorn för socialtjänst en förstudie för att se över 
sektorns nuvarande gemensamma verksamhetssystem och alternativa lösningar 
som finns på marknaden. Arbetet fortsätter under 2023 i syfte att ta beslut om hur 
systemstödet på bästa sätt kan förbättras - genom upphandling av nytt system eller 
genom förändring i befintligt system. 

Sektorn bevakar också det arbete som görs i den nationella beställargruppen för 
upphandling av verksamhetssystem. 

Sektorsadministrationen ansvarar för förstudien.  

Insatsen bedöms att på sikt bidra till ekonomisk hållbarhet genom en mer 
resurseffektiv handläggning och omvårdnad. 
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3.18 FVM 
Primär målgrupp 

☒ Extern ☐ Intern 

Typ av digitalisering 

☐ Effektivisering ☐ Innovation 

Typ av aktivitet 

☒ Utredning/analys ☐ Upphandling 

☐ Pilot ☐ Införande 

☐ Uppföljning ☐ Kompetensutveckling 

☐ Organisation/struktur  

Agenda 2030 - hållbarhetsdimension 

☐ Ekologisk hållbarhet ☒ Ekonomisk hållbarhet 

☒ Social hållbarhet  

 

3.18.1 Beskrivning 
Västra götalandsregionen upphandlade 2018 ett nytt gemensamt IT-stöd 
(Millenium) för hälso- och sjukvården. Millenium kommer att stödja 
informationsutbyte mellan vårdgivare. 

Projektet är försenat och under 2022 har Härryda endast följt utvecklingen och 
deltagit i vissa projektmöten. De tidigare optionerna 2 (Journalsystem för 
elevhälsa) och 3 (Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård) har 
avbeställts och finns inte längre med i den nya tidsplanen. Efter förlikning 
fortsätter arbetet med option 1 (Informationsutbyte mellan vårdgivare). 

Sektorn för socialtjänst fortsätter under 2023 att följa utvecklingen och delta i det 
arbete som projektet kräver. Under hösten 2026 förväntas det västra området, där 
Härryda ingår, att driftsättas. 

Det nya IT-stödet syftar till enklare informationsutbyte mellan offentliga aktörer i 
omvårdnaden samt högre kvalitet på information som byts mellan aktörerna. 

Satsningen bedöms bidra till social hållbarhet genom att skapa bättre 
förutsättningar för god hälsa och mer jämlik vård för individer med behov av 
insatser från socialtjänsten. Tekniken bedöms att på sikt bidra till ekonomisk 
hållbarhet genom en mer resurseffektiv handläggning.  
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3.19 Bevakning 
Sektorn för socialtjänst planerar att under 2023 bevaka utvecklingen inom och 
sektorns behov av bland annat följande områden:  

• Digital signering 

• Infrastruktur för välfärdstjänster i ordinärt boende  

• Digitalt arkiv  

• IoT-sensorer för omsorg  

• Smarta hem  

• Dataanalys/AI för bedömning och beslutsfattande  

• Digitalisering för att främja en proaktiv socialtjänst  

Syftet med bevakningen är att sektorn ska ha god kunskap om den digitala 
utvecklingen på marknaden samt om förändringar i lagar och rekommendationer 
påverkar verksamheten för att kunna skapa rätt förutsättningar att snabbt agera när 
en insats behöver initieras. 

 


