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Datum: 2016-09-07 Beslutad av  
Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) 

 

Ärendetyp: Beställning av förstudie/Förstudiedirektiv 
 

 

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH 
UTFÖRARORGANISATION FÖR 
VÄLFÄRDSTEKNIK? 
 

 

Initiativtagare och kontaktperson för beställning av förstudie: Göteborgs Stad Max 
Domaradzki ihop med VästKom Ann-Charlotte Klarén och Linn Wallér. 
 

 

Definition av förvaltning/drift 

En verksamhet som ansvarar för den operativa löpande driften av tjänster, applikationer 
och infrastruktur samt för underhåll, utveckling och support. Fortsättningsvis benämns 
förvaltning och drift enbart som drift. 
 

Definition av Välfärdsteknik 

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och 
självständighet för en individ. Välfärdsteknik kan användas av individen själv, en 
närstående, personal eller någon annan i individens närhet. Exempel på välfärdsteknik är 
digitala trygghetslarm, tillsynskamera, sensorer för påminnelser och aktivitetsarmband. 
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Bakgrund 
Den demografiska utvecklingen och generationsväxlingen kommer att ställa höga krav på 
kommunerna och kan komma att innebära stora påfrestningar för enskilda kommuner. 
Välfärdsteknik är ett område som vuxit markant de senaste åren för att möta dessa 
utmaningar och som allt fler individer efterfrågar. Välfärdsteknik innebär nya möjligheter 
för kommuner att erbjuda en god välfärd men för att satsa inom området krävs det ofta 
höga investeringskostnader och förändrade arbetssätt. Samtidigt ser behoven och 
utmaningarna lika ut i kommunerna varför en eventuell samordning bör utredas, vilket olika 
rapporter1 visat på. Rapporterna visar att det blir svårt för enskilda kommuner att på kort- 
och lång sikt kunna erbjuda välfärdsteknik ur ett ekonomiskt- och organisatoriskt 
perspektiv. Det tar ofta lång tid för välfärdsteknik att införas samtidigt som målgruppen 
initialt ofta är liten för en enskild kommun. Utbudet styrs idag även till stor del av 
marknaden och inte utifrån behov. Tillsammans riskerar detta att i slutänden påverka både 
kvalitén och säkerheten för individen. 
  

Förstudiens uppdrag 
Utreda möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik. Redovisa olika 
möjligheter och val samt rekommendera lösning. 
 

Förtydligande kring uppdraget 

Driftorganisationen förväntas ansvara för all hantering som behövs för att 
tillhandahålla och utveckla välfärdsteknik enligt de krav som ställs från kommunerna 
t.ex.  

 Teknisk plattform, datakommunikation och nätverkssäkerhet för välfärdsteknik. 

 Första linjens support och åtgärdssupport rörande drift. 

 Tillhandahållande av statistik/information kopplat till välfärdteknik. 

 Produktutveckling och kvalitetssäkring ihop med innovations och testcentra t.ex.  
AllAgeHub och Skaraborgs Hälsoteknik centrum (Äldredemonstrator). 

 
Driftsorganisationen förväntas inte ansvara  för kommunikationsnätet hos individen.   
 
Utförarorganisationen är de som ansvarar för att ge individen vård och omsorg på distans 
t.ex. genom att genomföra tillsyn på distans, svara på inkommande larm och koordinera 
ihop med lokala team/arbetsgrupper2. Utförarorganisationen kan ansvara för t.ex. 

 Utförande av välfärdsteknik på distans med möjlighet att kombinera olika 
välfärdstekniktjänster. 

 Tillgång till och dokumentation i respektive kommuns verksamhetssystem. 

                                                           
1 Framtidens trygghetsjour, Göteborgs Stad 2016. Rapporter från VästKom: Nattillsyn Trollhättan, Nattillsyn 
Munkedal och Trygg hemma - går det att samordna drift? 
2 T.ex. Hemtjänsten, nattpatrull, hemvården eller hemsjukvården. 
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 Stöd och utbildning till berörd personal i respektive kommun. 

 
Utförarorganisationen förväntas inte ansvara för installation av välfärdsteknik hos 
individen.   
 

Utformning av drift- och utförarorganisation 
Både drifts- och utförarorganisation ska kunna organiseras på olika sätt och i olika 
kombinationer med varandra beroende på behov och önskemål.  Möjlighet ska ges till ett 
stegvist införande där respektive kommun ska kunna välja den lösning som passar dem 
bäst, såsom: 

 Regionalt/Delregionalt. 

 Två eller flera kommuner ihop (kommunsamverkan). 

 Ihop med samarbetspartner såsom räddningstjänst eller leverantör/tjänsteköp. 

 Lokalt. 

  

Interoperabilitet3 
För att inte inskränka lösningarna samt ge möjlighet för kommunerna att sömlöst byta 
mellan olika alternativ till organisering, exemeplvis regionalt/delregionalt eller 
kommunsamverkan, är det av vikt att såväl plattform som ingående välfärdsteknik bygger 
på standarder. Det gäller att säkra interoperabilitet. I möjligaste mån bör standards vara 
internationella eller nationella. Exempel på tekniska standarder är Zigbee, SCAIP och 
ramverket Continua som utvecklas och gäller inom välfärdsteknik.  

Rapporten Välfärdsteknologi enligt ramverket Continua, VästKom 2016 ger god vägledning i 
varför det behövs standardisering inom välfärdsteknik. De standarder som ska användas 
ska inte utgå ifrån leverantörens struktur då detta i de flesta fall ger en proprietär4 standard 
och ett leverantörsberoende.   

  

                                                           
3 Förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och 
kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. 
4 Proprietär programvara innebär restriktioner i att använda, ändra eller kopiera i datorprogram (vanligtvis 
sätts dessa restriktioner av ägaren). Programvaran saknar alltså de grundläggande friheter som finns 
hos öppen programvara (även kallat öppen källkod). Detta leder till att användarna sällan kan anpassa eller 
ändra i datorprogram efter verksamhetens behov utan är istället låsta till leverantörens lösning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_programvara
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Förtydligande av uppdrag Gemensam förvaltning/drift och utförarorganisation för 
välfärdsteknik 

 
Figur 1 Organisation för välfärdsteknik, exempel på olika möjligheter. Vad är bäst utifrån kvalitet, effektivitet och ekonomi? 
(utvidgad bild återfinns på sida 7) 

 

Förstudien ska inkludera 
 Nulägesanalys över hur teknisk drift och utförarorganisation av välfärdsteknik sker 

idag. 

 Omvärldsbevakning av vilka initiativ för drift och utförarorganisation som pågår 
inom t.ex. 

o Länet t.ex. NÄRF5 och TUV6 i Fyrbodal. Larmmottagning i Lidköping. 

o Nationellt utifrån relevans, tex Gävleborg, Västerbotten, Norrbotten, 
Blekinge Jönköping, Varberg/Falkenberg, Västerås. 

o Internationellt  

 Omvärldsbevakning övriga initiativ välfärdsteknik t.ex. 

o AllAgeHub, SIM2020-Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (Äldredemonstrator) 

o Myndigheten För Delaktighet (MFD). 

                                                           
5 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
6 Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs kommun. 
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o Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 Drifts- och utförarorganisation 
o Grundläggande förutsättningar (tekniska, personella, 

organisatoriska). 
o Förvaltning. 
o Kompetens och kunskap. 
o Kostnad - hur många individer/ välfärdstekniktjänster behövs för att 

det ska vara mest fördelaktigast utifrån kostnad, kvalitet och 
effektivitet? 

o Andra intressenter (VGR eller andra system tex SAMSA). 
o Förstudien ska ta del av det arbete som gjordes 2011 av VästKom, 

på uppdrag av SKL, kring organisationsformer.  
 Konsekvensanalys 

o Konsekvensanalys med betoning på skillnaden mellan att göra och inte göra 
(risker och kostnader). 

o Identifiera nyttorna kring samordning av kommunal verksamhet. Ex. ökad 
kvalitet, effektivisering, minskade kostnader.  

 Rekommenderad lösning 
 

Avgränsningar 
 Förstudien ska inte utreda möjliga former av kommunal organisering, 

exempelvis kommunalförbund, gemensam nämnd eller 
samordningsförbund.  

 Förstudien ska inte utreda organisering kring kravställan och upphandling 
av välfärdsteknik. 

 

Tidsram 
Leverans önskas i kvartal 1 2017 till årets första möte för SSVIT. Förstudien pågår 
under sex månader från det att projektledare tillsats. Se tidplan för detaljerad 
tidsuppskattning. 
 

Resursbehov och organisering för förstudien 
Finansieringsbehov 

 Upp till 600 000 kronor för projektledare, jurist och omkostnader (ex, 
förtäring, konferensrum, resor). 

 
Uppdragsgivare 

 SSVIT. 
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Beställare 

 Thomas Jungbeck. 
 
Projektledare  

 Projektledare 100 % tjänst (ca 1000 timmar). 

Arbetsgrupp  
 Ca 5 personer varav företrädare för; 

o Göteborgs Stad, Projektledare Attraktiv Hemtjänst. 
o VästKom, eSamordnare. 

 Cirka 16 timmar per månad (fördelat på korta distansmöten och ett fysiskt möte), 
totalt per person ca 100 timmar. 
 

Sakkunniga  
 Kjell Thuné, Myndigheten för Delaktighet. 
 Företrädare från Trygghetslarmsupphandlingen.7   
 Företrädare från TUV. 
 Jurist. 
 Företrädare från Trygghetsjouren Göteborg. 
 Cirka 30 timmar per organisation. 

 

Referensgrupp  
 Representation från varje delregion. 
 Upp till 8 personer. 
 Cirka 2 timmar per månad, totalt per person ca 15 timmar. 

Övrigt 
 Förstudierapporten skrivs utifrån Mariestads kommuns projektmodell. 

  

                                                           
7 Nio kommuner inom Fyrbodal genomförde gemensamt en upphandling och ett införande av digitala 
trygghetslarm, 2014-2016. 
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Figur 1 – utvidgad bild 
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