
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Datum: 2015-08-03 

 

Ärendetyp: PM 
 

ATT ARBETA FRAM HANDLINGSPLAN 
FÖR TRYGGHET, SERVICE OCH 
DELAKTIGHET I HEMMET MED DIGITAL 
TEKNIK 
 

I detta PM beskrivs fasen analysera. Se även vägledning som beskriver den övergripande 
arbetsgången och hur arbetet sker lokalt, delregional och regionalt. 

Beskrivning av de olika faserna. Hämtad från vägledningen. 
 

Inledning 
Hur kan vi med den digitala tekniken med utgångspunkt från Socialtjänstlagens 
portalparagraf utveckla trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik? 

I hemmet kan vara 

 Ordinärt boende 

 Särskilt boende 

 Boende med särskild service 

 

Portalparagrafen 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
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 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. 

 

Analysfas 
I denna del görs en grundläggande kartläggning och analys. Fem olika perspektiv är 
identifierade som viktiga för arbetet med konceptet trygghet, service och delaktighet i 
hemmet med digital teknik. Perspektiven som ska belysas i analysfasen: 

 Grundläggande förutsättningar, verksamhet, brukare och personal.  

 Behov 

 Marknad 

 Organisation och ekonomi 

 Samverkan 

 

VARFÖR gör vi en nulägesanalys  
- Med inspiration från Göteborgsstads mall för nulägesanalys 2015. 

När vi tillsammans funderar över frågeställningarna som är viktiga för konceptet så  

 skapar vi en gemensam bild 

 tydliggör vi hur vår organisation fungerar och vad vi behöver bli bättre på  

 får vi en viktig faktabaserad utgångspunkt för att kunna styra och skapa en 
systematisk verksamhetsutveckling  

 får vi hjälp att prioritera vilka utvecklingsfrågor vi ska ta med i förslag till budget 
respektive verksamhetsplaneringen både på kort och lång sikt  

 får vi underlag till gemensamma utvecklingsområden i regionen 

Utvecklingsfrågor kan delas in i tre tidshorisonter. Dels de frågor som behöver hanteras 
omgående, de frågor som behöver läggas in i nästa års verksamhetsplan och dels de frågor 
som behöver vare med i en mer långsiktig plan.  

VAD innehåller nulägesanalysen  

Nulägesanalysen svarar på frågorna: Vad är status kring konceptet, Vad behöver förbättras 
och när?  
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1. Nulägesbeskrivning och analys. Detta arbete sker utifrån fem perspektiv. För varje 

perspektiv finns en särskild mall med frågor om vad som finns och fungerar samt vad 
som behöver utvecklas och när.  
o Grundläggande förutsättningar, verksamhet, brukare och personal.  
o Behov 
o Marknad 
o Organisation och ekonomi 
o Samverkan 

2. SWOT analys. När alla frågor är besvarade sammanställ slutsatser i en SWOT 
(styrkor, svagheter, möjligheter och hot). En SWOT analys sammanställer vad vi är 
bra på och vad vi behöver förbättra samt vad vi behöver beakta i vår omvärld. Swot 
görs lokalt men kommer också att sammanställas regionalt. 

3. Prioritering. När alla perspektiv är genomarbetade ska en prioritering ske av de 
viktigaste utvecklingsbehoven samt en sortering i tidsordningen, - omgående, -
nästa års verksamhetsplan och - långsiktig handlingsplan. 
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