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Temagrupp Digitaliserings Fokusområden 2021 

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2021 

Arbetsmarknad och social välfärd 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 
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Temagrupp Digitaliserings Fokusområden 2021 

Inledning 

Under 2021 arbetar Temagrupp Digitalisering på ett förändrat sätt för att 

skapa framdrift i frågor kopplat till digitalisering inom Socialchefernas 

område. Detta sker genom kommungemensamt arbete i grupper utefter 

de prioriterade fokusområdena och leds av en projektledare på 

Göteborgsregionen.  

Det nya arbetssättet utgår ifrån en 

gemensam prioritering av 

Socialchefsnätverket, inom området 

digitalisering, där tre områden har pekats 

ut att vara viktigast för året. Tre 

arbetsgrupper ska bemannas på olika sätt 

med personal från medlemskommunerna 

och ledas av ett processtöd på GR. 

Arbetsgrupperna ska bidra till att 

kommunerna ökar takten inom 

digitaliseringsområdet. Detta dokument 

innehåller uppdragsbeskrivningar gällande 

samtliga tre arbetsgrupper som ska 

tillsättas för att arbeta med 

Fokusområdena under 2021. 

 

Bakgrund  

Välfärdsutmaningen innebär att det under en lång tid framöver kommer finnas brist 

på både resurser och kompetens för att kunna bibehålla en välfärd som lever upp till 

invånarnas förväntningar. Ekonomirapporten som presenterades av SKR (Gamla 

SKL) i oktober 2019 visar på två saker som kommunerna behöver göra för att 

effektivisera sin verksamhet och därför skapa förutsättningar att klara 

välfärdsutmaningen. Dessa två saker är: 

 

• Förändrade arbetssätt och digitalisering 

• Samverkan 

 

En stor del av kommunens digitalisering är e-hälsa och Socialstyrelsens definition av 

e-hälsa är följande: 

 

”e-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå 

och bibehålla hälsa.” 

 

Tidigare har GR erbjudit kommunerna ett nätverk för e-hälsa där kommunernas 

representanter samlats kring frågorna men i februari 2021 ställde sig 

Temagrupp Digitalisering är 

en gruppering av medlemmar i 

GRs nätverk för Socialchefer som 

har som särskilt uppdrag att 

bevaka och arbeta med frågorna 

inom digitalisering. 

Gruppen består idag av fyra 

medlemmar från kommunerna 

Alingsås, Lerum, Lilla Edet och 

Mölndal, avdelningschef från 

Arbetsmarknad och social välfärd 

samt Digitaliseringsstrateg från 

VästKom. 
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Socialchefsnätverket bakom Temagrupp Digitaliserings förslag att avsluta uppdraget 

för nätverket för e-hälsa och i stället anta en ny form på sitt arbete. Under 2021 

kommer Temagruppen i stället anta ett förändrat arbetssätt och fokusera på tre 

fokusområden (se fig. 1).  

 

I omställningen mot nära vård behöver det ske en förändring mot en mer sömfri 

samverkan mellan organisationsnivåer och med medborgaren som en medverkande 

part. Kontinuitet och delaktighet behöver öka.  

Digitalisering av kommunal vård och omsorg är en förutsättning för att samverkan 

ska kunna ske och för att medborgaren ska kunna bidra med till exempel egenvård 

och för att underlätta hälsofrämjande och förebyggande insatser.  

 

Ett samlat grepp är nödvändigt för att olika system för till exempel monitorering är 

kompatibla i syfte att underlätta för brukare så väl som för personal inom 

kommunens verksamheter samt kopplingar mellan regionens och kommunens 

insatser. 

 

Detta kopplar tydligt mot de statliga satsningarna Överenskommelse God och Nära 

vård där målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en 

god, nära och samordnad vård som stärker hälsan samt Överenskommelse 

Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus som syftar till att 

ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen 

genom digitalisering. 

 

 

 

 

Fig. 1 

https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg.31534.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg.31534.html
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Beslut och Finansiering 

 

Temagrupp Digitalisering ses av Socialcheferna som en viktig nyckel för att driva på 

utvecklingen och frågorna inom området och sammantaget har grupperingarna gjort 

följande ställningstagande och beslutstagande: 

 

Vid Socialchefsnätverkets möte 2021-02-05 ombeds Socialcheferna att inkomma med 

förslag till frågor att prioritera i nästa steg för Temagrupp Digitalisering samtidigt 

som de ställde sig bakom Temagrupp Digitaliserings förslag till ny struktur och ny 

arbetsprocess för digitaliseringsarbetet samt beslutade om att avveckla Nätverket för 

eHälsa. 

 

Temagrupp Digitalisering beslutade vid sitt möte 2021-02-22 om de tre prioriterade 

områdena utifrån de inspel som medlemmarna i Socialchefsnätverket lämnat: 

Breddinförande, Understödja fortsatta digitala möten kring individsamverkan 

samt Kompetensutveckling för ledningsstrukturer. 

 

Den 2021-03-05 beslutade Socialchefsnätverket att godkänna det framtagna förslaget 

till fördelning av medel inom Överenskommelsen God och nära vård samt ge GR 

uppdrag att arbeta vidare med föreslagna gemensamma aktiviteter 2021.1 

Socialchefsnätverket beslutade vid samma möte att ställa sig bakom Temagrupp 

Digitaliserings planering för arbetet med de prioriterade områdena 2021, tillsätta 

medel från Överenskommelse Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus till arbetet inom området samt godkände förslaget om att tillsätta medel 

från överenskommelse God och nära vård till arbetet inom områdena Understödja 

fortsatta digitala möten kring individsamverkan samt Kompetensutveckling för 

ledningsstrukturer. 

 

Besluten innebär att Temagrupp 

Digitaliserings arbete med Fokusområden 

2021 finansieras med totalt 600 000 kr från 

kommunernas medel inom de två 

Överenskommelserna God och nära vård och 

Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet 

med den äldre i fokus. 

Medlen används till största delen till 

processtöd från GR i form av projektledning, 

stöd i utbildningsutveckling men även till 

juridisk kompetens och kommunikativt stöd. 

 

 

 

 

 

 
 

1 Där arbetet med två av Temagrupp Digitaliserings fokusområden för 2021 är en del. 

Finansiering 

400 000 avsätts från 

överenskommelsen God och nära 

vård och ingår i samt ansvarar för 

dokumentation det arbete som är 

framtaget av Temagrupp hälso- och 

sjukvård. 

 

200 000 (ca 1, 5 % av varje 

kommuns del) avsätts till GR från 

Överenskommelse Äldreomsorg – 

teknik, kvalitet och effektivitet med 

den äldre i fokus. 
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Uppdragsbeskrivningar 

Fokusområde I  

”Stödja breddinförande av teknik och e-tjänster” 

Syfte 

Ökad effektivitet och kvalitét i införandet av teknik och/eller e-tjänster inom vård och 

omsorg2 med fokus på äldreomsorgen.   

 

Mål 

Målet är att under uppdragstiden ta fram en processbeskrivning för hur kommunen 

kan breddinföra teknik3 och/eller e-tjänster. 

 

Omfattning 

Arbetsgruppens uppdrag startar som tidigast 1 juli 2021 och avslutas som senast 31 

januari 2022. 

 

Tidsåtgången per medlem i arbetsgruppen beräknas till 80 timmar totalt varav 20 

timmar utgörs av arbetsgruppsmöten och resterande till arbete mellan träffarna. 

 

Arbetet i gruppen ska fokusera på kedjan av beslut från handläggare till 

baspersonalens hantering av tekniken och/eller tjänsten i verksamheten inklusive 

upphandling, förvaltarskap och driftsorganisation och innefatta: 

 

• Synliggörande av de breddinförande GR-kommunerna står i att genomföra 

det närmsta året eller ser behov av att genomföra det närmsta året i syfte att 

hitta synergieffekter och möjligheter till samverkan över kommungränserna.  

 

• Omvärldsbevaka och samla in de stödjande material som idag finns att tillgå 

från olika aktörer (nationellt och lokalt) samt vid behov arbeta fram 

kompletterande material. 

 

• Bygga ett paket av stödjande material (metoder, mallar och arbetssätt) och 

paketera det på ett tydligt och pedagogiskt sätt i syfte att möjliggöra en smidig 

process kring breddinförande av teknik och/eller e-tjänster i kommunernas 

verksamheter. Material ska tillgängliggöras för samtliga GR-kommuner. 

 

 

 
2 Betydelsen som den lyder i Socialstyrelsens termbank 

(https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=621&SrcLang=sv) 
3 I begreppet teknik ryms även välfärdstekniska produkter. 
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Organisation 

För att säkerställa att arbetet har en tydlig koppling och förankring till kommunernas 

ledningsnivå utgör Temagrupp Digitalisering styrgrupp för arbetet med 

Fokusområden 2021 och styrgruppen ansvarar för återkopplingen till Nätverket för 

Socialchefer.  

Arbetsgruppens arbete leds av projektledare utsedd av GR och projektledare svarar 

mot Temagrupp Digitalisering.  

 

Arbetsgruppen för Fokusområde I ska tillsättas med 13 personer, en för varje 

medlemskommun.  

De kommuner som av resursskäl inte kan bemanna arbetsgruppen ska utse en person 

i kommunen som kan agera kontaktperson för arbetsgruppen i dess arbete. 

Grupperingen bör innehålla representanter med olika kompetensområden för att 

bidra med varierade perspektiv.  

 

Kommunens representant i arbetsgruppen utses av Socialchef sittande i Nätverket för 

Socialchefer. 

 

Den av socialchefen utsedda representanten i arbetsgruppen ska: 

  

• ha mandat att arbeta med uppdraget inom ramen för sin tjänst i kommunen 

• vara kunnig och drivande inom området digitalisering inom vård och omsorg 

(begreppets lydelse enligt Socialstyrelsens termbank) 

• arbeta operativt med de uppgifter som beslutas inom arbetsgruppens 

uppdrag 

• ha förutsättningar att delta vid träffar med arbetsgruppen 

• ha förutsättningar att förankra resultaten i den egna organisationen 

 

Ansvarsfördelning 

Roll Ansvar 

Kommunrepresentant 

 

• Arbetar operativt tillsammans med andra eller enskilt utifrån 

uppdraget 

• Agerar bollplank och stöd till varandra i ett positivt klimat 

• Bidrar med sin kompetens till ökade förutsättningar för 

breddinförande av teknik och e-tjänster 

• Verkar för ett gemensamt slutresultat 

Projektledare GR • Leder arbetet och sammankallar till arbetsträffar och 

avstämningar samt ansvarar för dokumentation 

• Arbetar operativ med att ta fram materialet tillsammans med 

arbetsgruppen 

• Säkerställer ett samverkansperspektiv utifrån GR 

• Förankrar och kommunicerar mellan arbetsgruppen och 

styrgrupp 

• Bidra med ett kommunövergripande strategiskt perspektiv 
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Vägledande principer 

• Arbetet ska utgå från DiGGs 13 grundläggande principer för digital 

samverkan. 

• Arbetet ska undersöka kopplingar och sammanlänkningar samt ta tillvara 

redan framarbetat material inom AllAgeHub, projekt Modig och andra 

pågående eller avslutade lokala, delregionala och länsgemensamma 

initiativ. 

• Gruppen ska ta inspel av andra nationella och internationella initiativ till 

exempel Oslo kommuns arbete. 

• Arbetet ska bidra till förbättrade förutsättningar för kommunerna att 

breddinföra teknik och/eller e-tjänster. 

 

 

 

 

Arbetsgruppens deltagare 

Kommun Namn Befattning 

Ale   

Alingsås   

Göteborg   

Härryda   

Kungsbacka   

Kungälv   

Lerum   

Lilla Edet   

Mölndal   

Partille   

Stenungsund   

Tjörn   

Öckerö   

 

 
 

 

 

 

  

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan/grundlaggande-principer-for-digital-samverkan
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan/grundlaggande-principer-for-digital-samverkan
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Fokusområde II  

”Stödja digitala möten kring individsamverkan” 

Syfte 

Ökad kvalitét, effektivitet och trygghet för både invånare och kommunal verksamhet i 

användandet av digitala möten kring individsamverkan. 

 

Mål 

Målet är att under uppdragstiden ta fram en processbeskrivning med praktisk 

vägledning till kommunens personal för hur digitala möten kring individsamverkan 

ska genomföras med god kvalitét. 

 

Omfattning 

Arbetsgruppens uppdrag startar som tidigast 1 juli 2021 och avslutas som senast 31 

januari 2022. 

 

Tidsåtgången per medlem i arbetsgruppen beräknas till 60 timmar totalt varav 20 

timmar utgörs av arbetsgruppsmöten och resterande till arbete mellan träffarna. 

 

Arbetet i grupperingen ska fokusera på att understödja kommunernas fortsatta 

arbete med professionella samtal med klienter i digitala format och innefatta:  

 

• Synliggörande av vilka digitala möten kring individsamverkan kommunerna 

har idag och vilka behov av utveckling som finns kopplat till detta.  

 

• Omvärldsbevaka och samla in de stödjande material som idag finns att tillgå 

från olika aktörer, nationellt och lokalt, samt vid behov arbeta fram 

kompletterande material inom områdena sekretess, juridik och pedagogik. 

 

• Föra dialog med de organisationer som är berörda till exempel Västra 

Götalandsregionen gällande SiP. 

 

• Bygga ett paket av stödjande material (metoder, mallar och arbetssätt) och 

paketera detta material i en form där det tillgängliggörs för samtliga GR-

kommuner. 
 

• Formge en utbildningsinsats att erbjuda kommunerna som ger stöd i hur 

professioner kan genomföra digitala möten kring individsamverkan. 
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Organisation 

För att säkerställa att arbetet har en tydlig koppling och förankring till kommunernas 

ledningsnivå utgöra Temagrupp Digitalisering styrgrupp för arbetet med 

Fokusområden 2021 och styrgruppen ansvarar för återkopplingen till Nätverket för 

Socialchefer.  

Arbetsgruppens arbete leds av projektledare utsedd av GR och projektledare svarar 

mot Temagrupp Digitalisering.  

 

Arbetsgruppen för Fokusområde II ska tillsättas med minst 6 och max 8 personer 

som representerar de 13 kommunerna. Grupperingen bör innehålla representanter 

med olika kompetensområden för att bidra med varierade perspektiv.  

Samtliga 13 kommuner har möjlighet att nominera in sin/sina representanter till 

arbetsgruppen och den slutgiltiga gruppen utses av Temagrupp Digitalisering.  

 

Den av socialchefen nominerade representanten till arbetsgruppen ska: 

  

• ha mandat att arbeta med uppdraget inom ramen för sin tjänst i kommunen. 

• vara kunnig och drivande inom området digitalisering inom vård och omsorg 

(begreppets lydelse enligt Socialstyrelsens termbank) 

• arbeta operativt med de uppgifter som beslutas inom arbetsgruppens 
uppdrag 

• ha förutsättningar att delta vid träffar med arbetsgruppen 

• ha förutsättningar att förankra resultaten i den egna organisationen 

• ha kompetens kring någon eller några av följande områden: 
verksamhetsutveckling, processarbete, digitalisering, pedagogik, hälso- och 

sjukvårdens regelverk, klientnära arbete, målgrupper för samtal 
(funktionsvariation, samverkan hälso- och sjukvård), hantering av digitala 
verktyg för samtal 
 

Ansvarsfördelning 

Roll Ansvar 

Kommunrepresentant 

 

• Arbetar operativt tillsammans med andra eller enskilt utifrån 

uppdraget 

• Agerar bollplank och stöd till varandra i ett positivt klimat 

• Bidrar med sin kompetens till ett utvecklat arbetssätt för digitala 

möten kring individsamverkan 

• Verkar för ett gemensamt slutresultat 

Projektledare GR • Leder arbetet och sammankallar till arbetsträffar och 

avstämningar samt ansvarar för dokumentation 

• Arbetar operativ med att ta fram materialet tillsammans med 

arbetsgruppen 

• Säkerställer ett samverkansperspektiv utifrån GR 

• Förankrar och kommunicerar mellan arbetsgruppen och 

styrgrupp 

• Bidra med ett kommunövergripande strategiskt perspektiv 
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Vägledande principer 

 

• Arbetet ska utgå från DiGGs 13 grundläggande principer för digital 

samverkan. 

• Arbetet ska undersöka kopplingar och sammanlänkningar samt ta tillvara 

redan framarbetat material med andra parter inom t.ex. SIP-arbetet (via 

VästKom och VGR) och andra pågående eller avslutade lokala och 

delregionala initiativ samt innefatta dialog med dessa. 

• Gruppen ska ta inspel av andra nationella och internationella initiativ till 

exempel SKRs arbete med Modellkommuner och Kompetenscenter 

välfärdsteknik samt andra initiativ som kommuner över landet delar via 

Dela Digitalt. 

 

 

 

Arbetsgruppens deltagare 

Kommun Namn Befattning 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
 

  

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan/grundlaggande-principer-for-digital-samverkan
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan/grundlaggande-principer-for-digital-samverkan
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Fokusområde III 

”Kompetensutveckling för ledning” 

Syfte 

Öka förståelsen hos chefer inom vård och omsorg för digitaliseringens möjligheter 

samt höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att effektivt tillvarata dessa 

möjligheter. 

 

Mål 

Målet är att under uppdragstiden starta upp en utbildning till ledning inom vård och 

omsorg för att höja kompetensen i förändringsledning kopplat till digitalisering. 

 

Omfattning 

Uppdraget startar som tidigast mars 2021 och avslutas som senast 31 januari 2022. 

 

Arbetet ska fokusera på att ta fram och genomföra en kompetensutvecklingsinsats till 

ledningsstrukturer inom vård och omsorg, såväl enhetschefer som mer strategiska 

chefsnivåer. Arbetet innefattar: 

 

• Omvärldsbevakning av befintliga utbildningsinsatser och kompetenshöjande 

initiativ. 

• Framtagandet av underlag för samt genomförande av upphandling för 

insatsen. 

• Att erbjuda utbildningen innan årsskiftet 21/22 så att kommunerna ges 

möjlighet att använda egna medel inom ramen för God och Nära vård att 

bekosta utbildningsplatserna.  

• Undersöka möjligheterna till fortsatt förvaltning av utbildningen. 

 

 

Organisation 

För att säkerställa att arbetet har en tydlig koppling och förankring till kommunernas 

ledningsnivå utgöra Temagrupp Digitalisering styrgrupp för arbetet med 

Fokusområden 2021 och styrgruppen ansvarar för återkopplingen till Nätverket för 

Socialchefer.  

 

Arbetet genomförs av Utbildningsledare vid GR med stöd av VästKoms 

Digitaliseringsstrateg fram till och med 30 juni 2021. När GRs projektledare finns på 

plats för Fokusområden 2021 svarar denna tillsammans med utbildningsledare mot 

Temagrupp Digitalisering.  
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Ansvarsfördelning 

Roll Ansvar 

Utbildningsledare 

 

• Arbetar operativt och strategiskt tillsammans med andra eller 

enskilt utifrån uppdraget  

• Agerar bollplank och stöd varandra i ett positivt klimat 

• Bidrar med sin kompetens till att ta fram och genomföra en 

kompetenshöjande insats till ledningsstrukturer inom vård och 

omsorg 

• Verkar för ett slutresultat  

Projektledare GR • Leder arbetet och sammankallar till arbetsträffar och 

avstämningar  

• Säkerställer ett samverkansperspektiv utifrån GR 

• Förankrar och kommunicerar mellan arbetsgruppen och 

styrgrupp (Temagrupp Digitalisering). 

• Bidra med ett kommunövergripande strategiskt perspektiv 

 

 

 

Vägledande principer 

 

• Arbetet ska undersöka kopplingar och sammanlänkningar samt ta tillvara 

redan framarbetat material med andra pågående och avslutade initiativ på 

både loka, regional och nationell nivå till exempel projekt Modig, Fyrbodals 

arbete med Digitala processer, Äldreomsorgslyftet m.m. 

 

 

Arbetsgruppens deltagare 

Organisation Namn Befattning 

GR Karin Westberg Utbildningsledare 

VästKom Sandra Goll-Rasmussen 

Nielsen 

Digitaliseringsstrateg 

GR Monica Wallström Projektledare 
 


