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Verksamhetsutveckling med stöd av IT

KOMMITS - 4 november 2009

Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun
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Ett seminarium om…

IT-utveckling behöver verksamhet!

Verksamhetsutveckling behöver IT!
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Ett seminarium om…

IT-utveckling behöver verksamhet!

Verksamhetsutveckling behöver IT!

Mitt fokus är verksamhetens behov!
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Men först…
Några fakta om Järfälla

Folkmängd: ca 65 000 invånare
Politik:  Alliansen styr
Budget (brutto): 3 100 mnkr
Budget (netto): 2 500 mnkr
Skattesats: 18,63 kr (år 2009) 
Antal anställda:  3 500 
Läge: 20 km nordväst om Stockholm C
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Järfälla 
i regionen



6

Verksamhetsstyrd IT…

Krav 
Verksamheten ser behov och möjligheter i 
IT och ny teknik

Organisation och styrsystem
ger förutsättning för att verksamhetens behov styr
IT-utvecklingen
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I Järfälla har nämnderna
dubbla uppdrag…

Samhällsuppdraget
och 

myndighetsutövning

”Ägarstyrelse”
för

egen regi (drift)
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Förvaltningsorganisation…

Socialdirektör

Socialnämnden

Samhällsuppdraget Produktionsuppdraget

Planering, 
finansiering,
beställning

Myndighets-
utövning

Järfälla Vård 
och omsorg

Externa
utförare

Avtalsrelation
Partsrelation

Järfälla Stöd 
och behandling



9

Socialförvaltningens organisation jan 2009
Socialnämnd

Socialdirektör

Äldreomsorg
Individ- och 

familjeomsorg

Arbetsmarknad

Järfälla Vård 
och omsorg

Järfälla Stöd o 
behandling

Stab

Socialdirektör

Handikapp-
omsorg

IT-enhet
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Resultatstyrd IT…

Vår IT-enhet blev en resultatenhet år 2006

Uppdrag från
- samhällsuppdragets verksamheter
- egen regi-verksamheter
- andra förvaltningar

Ev tilläggsuppdrag

Finansiering med uppdrag till 100 %
Ingen anslagsfinansering

Viktigt med uppföljning av uppdrag
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Socialförvaltningens organisation

Socialnämnd

Socialdirektör

Äldreomsorg
Individ- och 

familjeomsorg

Arbetsmarknad

Järfälla Vård 
och omsorg

Järfälla Stöd o 
behandling

Stab

Socialdirektör

Handikapp-
omsorg

IT-enhet
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IT-service-
kontor

Järfälla kommun – organisering av 
IT-kompetens och IT-service 

fr o m april 2009

IT-enhet
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Järfälla kommun – organisering av 
IT-kompetens och IT-service 

fr o m april 2009

IT-service-
kontor



14

IT i en beställare/utförare-kommun

I JÄRFÄLLA

All IT är uppdragsutstyrd
* IT-strategi-funktion i KLK
* Förvaltningar el KLK är beställare
* IT-servicekontor levererar IT-kompetens och IT-service

IT är verksamhetsstyrd
-- Uppdrag från verksamheten
- Verksamheterna betalar IT
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Nu över till verksamhet…
dvs. till socialtjänsten
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Utveckling av en öppen socialtjänst

Inriktningsmål:
Utveckling av en mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad 
och professionell socialtjänst

Effektmål:
Flera öppna insatser, utan myndighetsbeslut
Bättre tillgänglighet och bemötande
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Åtgärder för en öppen socialtjänst

Fler öppna sociala tjänster!
Servicemål för tillgänglighet och
bemötande!
Öka brukartiden!
Stärk kompetenskrav och kompetens!
- arbete med en FAIR rekrytering!
- kompetensutveckling!

En god kvalitet
- socialnämnden antagit kvalitetsdokument!
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E-tjänsteprojekt
verkar i samma riktning, mot en mera öppen socialtjänst!

ÖST-projekt
verkar i samma riktning, mot en mera öppen socialtjänst!

IT-stöd för en öppen socialtjänst
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Kommunen antog e-strategi i april 2008
e-tjänsteprojektet
- ett samarbete mellan förvaltningar
- 8 e-tjänster våren 2008
- 12 nya e-tjänster ht 2008 – vt 2009
Dessa 12 e-tjänst är i praktiken 70!
e-tjänst med digital signatur (e-legitimation)

och ”mina sidor”
ansökan förskola, skolval, webb-betyg, ansökan
bygglov, felanmälan,  mm

Utveckling av e-service
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e-tjänster inom socialtjänsten
- ansökan om bistånd äldre/handikappade
- ansökan om serveringstillstånd
- synpunkts- och klagomålshantering
- ansökan försörjningsstöd
- ansökan annat bistånd inom IFO

Utveckling av e-service
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Förvaltningskrav på e-tjänster

Säkerställa att rätt och fullständiga uppgifter 
kommer in
- undvika kontrollfrågor etc.

Integration med verksamhetssystem
- undvika dubbelarbete

e-tjänster som är brukarvänliga
- och därmed leder till att de används

e-tjänster som är transparanta för brukarna
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Brukarkrav på e-tjänster

När kommer en enklare E-legitimation?
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Brukarkrav på e-tjänster

Enkla
Tydliga
Lättbegripliga
Layout och struktur 
- Lättnavigerade 
- Enhetliga

Möjlighet att följa ärenden – transparens!
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Brukarkrav på e-tjänster

Enkelt
Tydligt
Lättbegripligt
Layout och struktur 
- Lättnavigerad 
- Enhetlig

Möjlighet att följa ärenden – transparans!

Järfälla har brukarvänliga e-tjänster!

http://www.jarfalla.se/



25



26



27



28

Ett projekt med finansiering via Vinova!
3,6 mnkr åren 2008 - 2011

”Mitt ärende”
Att kunna följa sitt ärende på webben!

Utnyttja databasen i Procapita!

e-tjänster för öppna tjänster
- trygghetslarm
- matlåda
- avlösarservice /ledsagarservice

Öppna sociala e-tjänster/ÖST
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Mina ärenden
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Mina ärenden
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Mina ärenden
- journalanteckningar
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Analys av ansökan/beslut om Trygghetslarm

Målet: 
- Trygghetslarm en öppen tjänst
- Enkel att avropa för den enskilde

Processkartläggning 
visar på utvecklingsbehov

ÖST visar: Förenkla processer med IT
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Analys av ansökan/beslut om Trygghetslarm

Målet: 
- Trygghetslarm en öppen tjänst
- Enkel att avropa för den enskilde

Processkartläggning 
visar på utvecklingsbehov

ÖST visar: Förenkla processer med IT

Låt oss titta på en filmsnutt
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Processer/handäggning kan förenklas/effektiviseras 
med teknikstöd

• e-tjänster etc. för säker inrapportering av 
uppgifter/fakta om sökanden etc.

• undvika dubbla / tredubbla inrapporteringar av 
uppgifter

• ta bort papperskopiering
• ta bort parallell faxning
• sända information digital/elektroniskt
• ETC.

Processkartläggningen visar…
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• Verksamhetssystem

• Enklare kontakt med kunder / brukare

• En mobil socialtjänst med stöd av IT

• Teknik i vård och omsorg

IT och socialtjänst i framtid…
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• Verksamhetssystem
- som stödjer e-tjänster
- som kan integreras med e-tjänster
- som möjliggör transparens mot 

kunder/brukare/klienter – ”Mitt ärende”’

- som stödjer användning av flera olika utförare
(egen regi och ett antal privata utförare)

- webb-gränssnitt för t.ex. social dokumentation
av många medarbetare hos utförare 

Krav på leverantörer av verksamhetssystem!

Behov av Extern åtkomst till verksamhetsystem!

Flexibla och öppna 
verksamhetssystem
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• SMS-kallelser/påminnelser i ungdomsmottagningen
- Minskat väntetider för nybesök och återbesök 

med 20 %

• Enskilda frågor/svar direkt på webbplatsen 
– direkt till barnmorska/kurator i Ungdomsmottagningen
– direkt till handikappomsorgen
– direkt till äldreomsorgen

• SMS-prenumeration på evenemang 

• Direktbokning av besökstider på webben 

Enklare kontakt med kunder/brukare
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Hembesök med bärbar dator och mobil
uppkoppling

Distansarbete från hemmet med extern   
uppkoppling

Extern åtkomst till verksamhetssystem viktig

Handdatorer med programvara för enkel
dokumentation vid uppföljning / tillsyn

En mobil socialtjänst…
med stöd av IT



40

Idag t.ex.
o Action – datorstöd för vårdkrävande o anhöriga 

- dokumentation
- direktkommunikation med Action-centralen
- dialog med andra sjuka/anhöriga

o Nytt korttidsboende där varje boende har
- TV-skärm som är 
- terminal för dator för framtida kommunikation
- beredskap för vårdtjänster

o Trygghetslarm, spisvakt, elektroniska lås, 
datakommunikation etc.

Teknik i vård och omsorg…
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För framtidens boende i äldre- och handikappomsorg

• Teknisk infrastruktur 
- på hög nivå från start
- kanalisation för framtida behov

• Bildtelefon till dörr, fjärröppning av dörr
• Belysningsstyrning
• Scenariostyrning för ”natten” etc.
• Sensorer för övervaktning för dementa etc.

• Installation för telemedicin
• Framtida vårdtjänster 

Teknik i vård och omsorg…
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.
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För framtidens boende i äldre- och handikappomsorg

• Övervakning, larm, sensorer blir mera trådlösa!

Teknik i vård och omsorg…
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.
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Teknisk infrastruktur…
för framtida äldreboenden etc.§
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Tack för uppmärksamheten!
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