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Dagens socialtjänst har nya behov 
av digitala stöd

Möjliggöra effektivast möjliga arbetsprocesser

Tillgängliggöra information och möjliggöra 
interaktion med invånarna och andra aktörer

Samla in, presentera och analysera 
information (AI)



Nulägesbeskrivning 

• Kommunerna har olika resurser och kompetens

• Stor brist på resurser och kompetens kring t ex upphandling, IT, juridik och 

informationssäkerhet/GDPR

• Begränsad budget

• Socialtjänsten är lågprioriterad i kommunen

• Brist på nationellt fackspråk/standardiserad information





Vilka verksamhetssystem har 
kommunerna?
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Enkät ht 2018. 249 av 290 kommuner svarade.



Vad är viktigt för kommunerna när 
det gäller verksamhetssystem? 

Mycket viktigt %

Användarvänlighet 98

GDPR och informationssäkerhet 87

Förmågan att anpassa systemet efter förändrade behov 85

Systematisk uppföljning 80

Informationshantering 67

Nationell informationsstruktur (ICF/KSI) 57

Brukardelaktighet/brukartillgänglighet 53



Beställarnätverk

Ett beställarnätverk är ett samarbete mellan köpare med 

likartade behov och hög samlad kompetens inom sakområdet

 Förberedande arbete inför innovationsupphandling;  

behovsarbete, marknadsundersökning, leverantörsdialoger                         

kompetenshöjande aktiviteter

 Kan skapa beställargrupper för specifika upphandlingar

 Sprider och omhändertar ny kunskap och lärdomar



När är beställarnätverk lämpligt?

 Både offentliga och privat aktörer behövs för utveckla området

 Utbudet på marknaden är inte tillfredställande

 Offentliga beställare utgör en stor del av den totala efterfrågan på 

marknaden

 Kunskapsläget inom området är gott

 Hög komplexitetsgrad

 Fler upphandlingar i sikte



Beställarnätverk för välfärdsteknik
Öka förmågan att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom 

vård och omsorgssektorn.

Beställarnätverk för bredband på gång
På gång till hösten för att hjälpa kommuner och regioner att ställa krav och upphandla 

säker uppkoppling

Beställarnätverk för socialtjänsten
Syftet är att öka kommunernas beställarförmåga att göra goda inköp och att utveckla och 

påverka marknaden när det gäller socialtjänstens verksamhetssystem.



Beställarnätverk socialtjänst

Socialtjänst Individ och familj, Vård och omsorg, samt 

kommunal hälso- och sjukvård

Verksamhetssystem Personuppgifts- och ärendehantering, 

journalsystem (inte välfärdsteknik)

Målgrupp Alla kommuner i Sverige

Vinnovafinansiering 2019-2022



Deltagare, styrgrupp och projektledning

Deltagande kommuner

Järfälla

Malmö

Linköping

Kalmar

Helsingborg

Sollefteå

Mjölby

Gotland

Göteborg stad

Stockholms stad

Nybro

Huddinge

Storsthlm

Fyra Skånekommuner

Norrbottens 14 kommuner

Styrgrupp

Avd. för Vård och Omsorg, SKL

Avd. för Utbildning och 

arbetsmarknad, SKL

Avd. för Digitalisering, SKL

Avd. för kommunikation, SKL

SKL Kommentus

Inera

3 socialchefer

Projektledning

Åsa Furén-Thulin, projektägare

Marta Nannskog, projektledare

Helena Petersson, projektstöd

Klara Diskay, Affärskoncept

Li Langemark, Affärskoncept

Manolis Nymark, juridist



Deltagarna

 Har alla mångårig kompetens inom antingen verksamheterna eller IT-utveckling

 Bidrar med minst 10% av sin arbetstid

 bidrar med olika perspektiv utifrån sina olika kompetensområden och 

erfarenheter och kommer med inspel och synpunkter kring vad kommunerna 

behöver och gör

 Många står i eller inför en upphandling just nu

 Nätverket har fysiska heldagsträffar ett par gånger per termin och stämmer 

däremellan av via Skype och digitalt forum

 Att samla kommunerna i ett nätverk och sprida information till övriga    

kommuner ger en annan möjlighet att föra dialog med och påverka 

leverantörerna



Syfte och mål med beställarnätverket

Projektmål

Beställarnätverket ska bidra till att:

Öka socialtjänstens förmåga till utveckling och innovation av sin 
verksamhet.

Öka socialtjänstens förmåga att genomföra innovationsupphandlingar av  
verksamhetssystem och digitala stöd som är hållbara, stabila och 
kostnadseffektiva.

Utveckla och påverka marknaden till att erbjuda socialtjänsten innovativa 
lösningar.



Vad, var, hur innovation?



Sällan något helt nytt…



Aktiviteter på kort och lång sikt

Omvärldsbevakning

Kommunikation

Innovationsarbete

Juridiska hinder Upphandlings-

hantering här och nu

Stödmaterial 

pappersavveckling Strukturerad och 

standardiserad 

information



Sammanställning av rättsliga 
hinder för socialtjänsten 

Framtagen och publicerad på hemsidan

Sammanfattat i följande områden:

1. Får inte röja personuppgifter från en nämnd till en annan

2. Får inte skapa system för en sammanhållen personakt 

3. Får inte utfå och lagligen behandla personuppgifter hos privata utförare

4. Får inte lämna ut, gemensamt dokumentera och ta del av information om individer med 

sammansatta behov 

5. Privata utförare får inte följa upp kvaliteten i sin egen verksamhet 

6. Får inte skapa nationella och regionala kvalitetsregister

7. Automatiserade beslut vid handläggning av ärende är inte tillåtet



Kommunbesök

Demonstrationer av systemen av fem olika kommuner:

 Procapita

 Treserva

 Pulsen Combine

 Lifecare

 Viva



Omvärldsanalys -
verksamhetssystem 
socialtjänsten



PwC

Summering leverantörsbedömning

16 sept 2019

21

Skillnaderna mellan leverantörerna är sammantaget inte tillräckligt stor för att vi entydigt ska kunna rangordna leverantörerna från 

den med bäst förmåga till den med minst förutsättningar att klara framtidens potentiella utmaningar. 

Alla leverantörer arbetar enligt samma grundpremiss, att fortsätta utveckla på det de har baserat på dagens förutsättningar. 

Leverantörerna har till viss del själva låst in sig systemen som de har utvecklat. Området är starkt lagreglerat, vilket minskar 

frihetsgraderna.

Ingen av leverantörerna har givit oss ett konkret exempel på nya affärsmodeller som kan förändra balansen i relationen mellan 

kund och leverantör

För att särskilja sig måste en helt ny väg väljas av någon leverantör. Kan eventuellt krävas att en ny leverantör kommer in på 

marknaden samt att nya former av partnerskap bildas mellan kund och leverantör.



Några ord om marknaden idag

4 leverantörer har 
dominerat marknaden i 

ca 20 år

Systemen är kvar i den 
första vågens 

digitalisering (80-tal)

De nuvarande 
systemen är i stort sätt 

likvärdiga

Alla har samma 
affärsmodell – fast 

licens och dyra 
utvecklingskostnader

Kommunerna betalar 
höga summor var och 

en för i stort sett 
samma  

utvecklingsarbeten

Kommunerna är 
missnöjda med 

systemens stabilitet, 
utveckling och 

användarvänlighet

Kommunerna är 
generellt svaga 

beställare/upphandlare 
– p g a av bristande 

kompetens och köpkraft

När kommunerna ställer 
högre/andra krav får de 

få/inga anbud



Leverantörsdialoger

Nuvarande leverantörer

 Tieto

CGI

 Pulsen

Cambio

Andra leverantörer

 Pegasystems

Netcompany

Cervelac

Cerner?

Öppen för dialog med alla leverantörer som vill!



Omvärldsbevakning

Norge

Pågående regeringsuppdrag för 

Socialtjänsten Barn & Unga att skapa:

 Nationellt verksamhetssystem

 Invånartjänster

 Rapporteringsbank

 Nationell orosanmälan

 Nationell begreppsmodell

Idag domineras marknaden av två 

leverantörer

 Planerad upphandling januari 2020

 6 av Norges största kommuner 

upphandlar ett ”utvecklingskontrakt”

 Leverantören står för merparten av 

utvecklingskostnaden

 Övriga kommuner kan sen ta del av 

upphandlingsunderlaget om de också 

vill ha systemet

 Tagit fram en behovsbeskrivning som 

underlag för upphandlingen



Omvärldsbevakning

Danmark

 Nationellt Barn och Unga-system 

sedan 2011

 Systemet ägs av KL, KOMBIT, 

Socialministeriet och 

integrationsministeriet

 Upphandlade och bytte leverantör 

från IBM till Netcompany 2017.

 Utvecklade nytt system, med 

ambitionen att vara mer 

användarvänligt, implementerades 

jan 2019

 Började med 43 kommuner, används 

nu av 75 kommuner. Köpenhamn går 

med 2020

 Utvecklas kontinuerligt av en 

leveransgrupp med representanter 

från 9 kommuner



Omvärldsbevakning

England

 Cervelacs system Mosaic 

 is a customer-led social care case 

management software that allows you 

to work on the move and provides the 

information you need wherever you 

are.

 It’s the only solution to let you 

manage adult’s, children’s and 

finance cases on one platform and it 

seamlessly integrates health and 

social care data.



Dialoger med nationella aktörer

SKL Koncernen (Inera och Kommentus)

Regeringskansliet

Vinnova

Socialstyrelsen

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket

Skatteverket



Strukturerad/standardiserad 
information

 Större grad av standardiserad och strukturerad 

information i socialtjänsten är en förutsättning för att 

kunna dela och använda informationen på ett bättre 

sätt. 

Representanter från beställarnätverket utgör en 

referensgrupp för socialstyrelsens arbete med att ta 

fram en nationell informationsspecifikation för hela 

socialtjänsten



Att information om brukaren har dokumenterats 

i en överenskommen struktur, med enhetliga 

begrepp, termer och klassifikationer så att den 

kan återanvändas:

Vad menas med ändamålsenlig och 

strukturerad dokumentation i 

digitaliseringsarbetet?

• återsökas

• delas

• tolkas entydigt

• sammanställas



Socialstyrelsen stödjer utvecklingen av 

dokumentationen  

Myndigheten tillhandahåller…

…som tillsammans kallas Gemensam informationsstruktur 



Vad är en informationsspecifikation?

•Mena och mäta samma sak

• Innehåller tillämpade modeller med nationella 

informationsstrukturen som referensmodeller

– Processmodeller

– Begreppsmodeller

– Informationsmodeller

– Koder

•Kan också innehålla verksamhetsregler som 

stöd för implementation

•Grund för systemutveckling och 

återanvändning av information

– Exempel; IBIC och BBIC



Bakgrund Informationsspecifikation 

Handläggning och Dokumentation

• Finns ett identifierat behov av en beskrivning över generella 

krav och behov av dokumentation enligt SOSFS (2014:5) i 

strukturerad form

– Med syftet att stödja huvudmännen i att upphandla och 

kravställa verksamhetssystem som kan tillhandahålla 

ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

– Gemensamma informationsmängder ska inte beskrivas av 

separata huvudmän eller av subdomäner på Socialstyrelsen; 

olika hjul ska inte uppfinnas om och om igen

• Ingår i handlingsplan för socialtjänsten

– Färdigställa en informationsspecifikation inklusive nationella 

kodverk

– Ta fram ett användarstöd för informationsspecifikationen

– Följa upp användningen och förvalta specifikationen

– Utveckla fördjupningar av subdomäner

• IBIC, BBIC, ek bistånd, missbruk,



Stödmaterial pappersavveckling 

Socialtjänsten hanterar idag information både digitalt och analogt

Vi behöver arbeta för avveckling av pappershantering

Nyttor:

 Ökad tillgänglighet till information

 Minskad administration för medarbetare

 Säkrare hantering och förvaring av information

 Minskad miljöpåverkan och behov av förvaringsutrymme



Stödmaterial pappersavveckling

 Stödmaterial publiceras december 2019

 Syftar till att få kommunerna att initiera ett arbete med att avveckla 

pappershantering

 Innehåller nyttor, problemställningar, möjliga steg framåt



Upphandlingshantering 

Informations- och stödmaterial för kommuner som ska upphandla 

verksamhetssystem till socialtjänst i närtid.

 Upphandlingsstrategi

 Utformning av upphandlingsdokument

 Checklistor och övrigt stöd

Tas fram av SKL Koncernens bolag AffärsConcept

Publiceras december 2019



”Fas 2” Innovationsarbetet

Påverkansarbete

 Arbetar för att få till nationella 

satsningar och styrning

Beställargrupp

 Arbeta för att samla en grupp 

kommuner som vill bilda en 

beställargrupp 

 Ta fram en försörjningsstrategi 

och innovationsupphandla nya 

digitala stöd

 Sprida till övriga kommuner



Vad kan kommunerna tänka på?

 Beställ inte likadana verksamhetssystem som ni redan har och tro att det 

ska lösa problemen

 Tänk på hur ni kan arbeta med grundläggande frågor för digitaliseringen  

som t ex:

Har ni e-arkiv?

Har ni digital signering?

Har ni en plan för att avveckla pappershanteringen?

 Vilken plattform vill ni använda för att kommunicera med invånaren?



Vad betyder detta?

Det finns ingen Quick fix!

 Framtidens informationshantering kanske inte 

alls kommer se ut som den gör idag

Någon eller några aktörer/kommuner kommer 

behöva gå före och våga vara innovativa



Kommunikation

Allt material som tas fram av beställarnätverket går 

att hitta antingen på:

SKL:s hemsida: Beställarnätverk Socialtjänst
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtj

ansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html

SKL:s: Samarbetsrum för digitalisering inom 

socialtjänsten

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtj

ansten/samverkanerfarenhetsutbyte.27142.html

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/samverkanerfarenhetsutbyte.27142.html


marta.nannskog@skl.se


