
Madeleine Solenhill, med dr. 
Digitaliseringschef, Hylte kommun 

              VÅRT SMARTA HYLTE 
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Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 
 

”Digitalt först!” 

”Digitaliseringen löser framtidens kompetensförsörjning” ”Medborgaren i centrum” 

”Samverka kring digitalisering” Arbeta agilt! 

 

2025 ska Sverige vara bäst i världen att 

använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för 

människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka 

egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

 



DIGITALISERING I 
OFFENTLIG SEKTOR. 

PÅGÅR. 
 

Vårdplanering 

på distans 

E-tjänster 

Digital 

vattenavläsning 

Smart 

parkbelysning 

Sociala robotar i 

kundtjänst 

Digital tillsyn 

Mobilt stöd för 

samhällsinformation  

Sensorer för 

smart parkering 

eller defrosting 

Sensorer för 

mätning av trafik 

och befolkning i 

rörelse  

Smart hemhjälp 

Sensorer för 

smart 

soptömning 

Automatisering av 

ärendehantering 

Värmesensorer i 

parkbänkar 

Virtuella miljöer 
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MEN HUR FÖRHÅLLER SIG ALLA DESSA PROJEKT TILL 

ORGANISATIONENS 
HELHETSPERSPEKTIV PÅ DIGITALISERING 

- OCH PÅ VILKA GRUNDER STÅR DEM PÅ?  

Digitaliserar vi för  

KVANTITET?  

KVALITET? 
 



2019-04-26 Hylte kommun 

Uppdrag 2018 

 
o Ta fram en digital strategi (Dnr 

2018KS0175, KF 19 Juni) 

o Ta fram handlingsplaner för 

digitalisering inom prioriterade 

områden 

o Hylte kommuns 

omsorgsverksamhet 

o Hylte kommuns 

digitaliseringsverksamhet 
o ARBETSMODELL, METOD 

OCH STRUKTUR  

 

VAD  
HUR 

VARFÖR 



Utgångspunkter 

Hylte kommuns övergripande digitala 

strategi, Dnr 2018KS0175, KF 19 Juni 

Handlingsplaner för digitalisering 

Vårt smarta Hylte! 

Digital 

infrastruktur 

Digital 

kompetens 

Digital 

trygghet 

Digital 

innovation 

Digitalt 

ledarskap 

Utifrån behov 

Livskvalitet 



Individuell livskvalitet 
Invånare, företagare och besökare 

- Behov 

- Nytta 

Digitala välfärdstjänster 

Vårt smarta HYLTE 
- Anpassad service 

- Datainhämtning/proaktiv planering 

Digitala data 
Identifiering och kommunikation 

- Verksamhetssystem  

- Programvaror 

Digital infrastruktur 
Internt och externt 

- Nätverk 

- Fiber  

  

Utgångspunkter: helhetsperspektiv 
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Digitalisering är ett övergripande begrepp 

för att beskriva processen att använda 

digital teknik som redskap i syfte att 

bibehålla, möjliggöra, förbättra och öka 

värdet för individen, den egna 

verksamheten och/eller det omgivande 

samhället. 

  

All digitalisering utgår från behov, är 

deltagarstyrd och målgruppsanpassad.  

  

Utgångspunkter 
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Filmbyggarna AB 

Hylte kommun  

Hösten 2018 2 minuter 
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Hösten 2018 2 minuter 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Inn6WZQFY
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DigitaliseringsPROCESSEN 



Arbetsmodell för digitalisering 
Exempel från omsorgen 
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Digital strateg   

Processledare omsorg   

Kvalitetsutvecklare omsorg  

Projektgrupp 
omsorg  

IT    

Evry    

Hälsoteknikcentrum 

Högskolan 

Processledare omsorg   

DoroCare 

chef 

Kommunikatör Ekonom 

Region Halland    

Processledare 

ATEA    

Specialist (MAS) 



Behovsinventering 

Förstudie 

Gå vidare? JA/Nej 

Projekt 

Genomförande  

Utvärdering  

Implementering/vidareutveckling  

KUNSKAPSSPRIDNING 
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Projekt 

Genomförande  
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Metod för att kvalitetsäkra 
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Projekt 

Genomförande  

Utvärdering  

Implementering/vidareutveckling  

Metod för att kvalitetsäkra 
Digitaliseringen  

Metodik för 

behovsinventering  

• Workshops 
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• Utredningar  

•  Studentuppsatser mm 
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MÅLGRUPP: 

1) slutanvändarna 

2) andra nyckelaktörer 

 

• Behovsinventering 

• Workshop 

• Intervjuer 

• Enkätstudier 

• textanalyser 

• Studentuppsatser 

• Projektarbeten 

• Utredningar  

Målgruppsanpassad och deltagarstyrd 

design 

 
MÅLGRUPP: 

1) slutanvändarna 

2) andra nyckelaktörer 

 

 Målgruppen är delaktig i 

förändringsprocessen 

 Processarbete 

 Kort- och långsiktiga processer  

 Målinriktat 

 Kontinuerlig information 

 

”HUR” 

”VAD” 



Analys & 
resultat   

Handlingsplan för digitalisering omsorg 



Resultat: behovsinventering (VAD) 

2019-04-26 Hylte kommun 

Omsorgstagare: 

Trygghet  
Självbestämmande 
Social samvaro 
 
Personal: 
Arbetsmiljö 
Teknik som 
hjälpmedel 

Exempel på betydelse av förstudier (via enkät) inom 
omsorgen, Hylte kommun. 



Hur kan omsorgspersonal känna delaktighet i 
framtida organisationsförändring? 
 

• Att digitaliseringen leder till ökad trygghet/värde hos omsorgstagarna. 
• Att medarbetarna får tid att lära sig nya arbetsmetoder utifrån den egna förmågan 
• Att medarbetarna får vara delaktiga innan, under och efter en förändringsprocess 

 

• Att medarbetarna får kontinuerlig information och kunskap 
 VARFÖR DIGITALISERA? 
 HUR SKALL VI DIGITALISERA? 
 NÄR SKALL VI DIGITALISERA? 
 HUR PÅVERKAR DET MIG? 

 
 
Övriga resultat: Låg användning av befintliga verksamhetssystem och digitala redskap 

 

Resultat: Behovsinventering (HUR) 

Tillit, engagemang motivation till lärande  

Exempel på betydelse av förstudier (fokusgruppsintervjuer) 
inom omsorgen, Hylte kommun. 



Digitalisering innebär en lärandeprocess av nya 
beteende som är beroende av flera faktorer 

Tillit till ledning 
och organisation 

Sociala 
sammanhang 

Eget självstyre 
och motivation 

Individuell lärstil 

Genom att lägga ett stort fokus på hur våra slutanvändare bäst lär sig nya beteenden gynnar det 
såväl effekt som kvalitet i den digitalisering vi genomför. 



VAD (BEHOV) PROJEKT HUR VARFÖR 

Höga avikelser av insatser enligt 

Hälso- och Sjukvårdslagen 

(HSL).  

T.ex. feldosering, utebliven 

medicinering, missade insatser 

pga. bristande arbetsmetoder och 

dokumentation  

DIGGA SIGNERING  

 

Digital signering via app i 

smartphone  

Minskade avvikelser, ökad 

kvalitet i vård och omsorg, 

ökad trygghet för 

omsorgstagare och 

medarbetare. 

Oro och störd sömn hos 

omsorgstagare. Långa 

transporter som tar mycket av 

personalens arbetstid. Efterfrågan 

av anhöriga för ökad trygghet. 

TRYGGHET – DIGITALA 

REDSKAP FÖR TILLSYN 

 

Tillsyn via kameror 

Pilotstudie pågår.  

 

Tillsyn via radarteknik 

Tillsyn via sensorer  

Ökad trygghet och 

självständighet hos 

omsorgstagare, vilket bidrar till 

livskvalitet. Smartare 

arbetsmetoder för personalen 

som möjliggör mer tid hos 

omsorgstagarna vid behov.  

Mindre körtid/utsläpp.  

Okunskaper i förbättringsbehov 

där digitalisering kan vara 

möjliggörare – med fokus på 

anhöriga  

BEHOVSINVENTERING 

ANHÖRIGA  

 

Enkätstudier 

fokusgruppsintervjuer 

Komplettera tidigare 

genomförda 

behovsinventeringar för att 

skapa ett helhetsperspektiv på 

behoven inom omsorg och hur 

digitaliseringen kan skapa 

värde. 

Kortidsboende för barn och unga 

som möter brukares och 

omsorgspersonalens behov för 

vård, omsorg, trygghet och 

stimulans.  

SMARTA HEM – 

NYBYGGNATION AV 

KORTIDSBOENDE LSS 

 

Behovsinventering av 

brukares och 

omsorgspersonals behov 

av vård, omsorg, 

assistans, arbetsmetoder, 

stimulans mm.  

Förstudie pågår.  

 

Ett tryggt och stimulerande 

LSS kortidsboende som 

förbereder barn och unga för 

ett ökat självständigt liv, ökad 

delaktighet i samhället och 

upplevelse  

 

Utebliven eller felanvändning av 

befintliga verksamhetssystem hos 

personal inom omsorgen.  

FORTBILDNING I 

VERKSAMHETSSYSTEM 

 

Utbildningsinsatser. 

Arbetsplatsförlagd och 

webbaserad utbildning. 

Bättre resursanvändning, ökad 

kvalitet i arbetet och smartare 

arbetsmetoder. Bättre 

arbetsmiljö. 

Utebliven eller felanvändning av 

befintliga digitala redskap hos 

personal inom omsorgen. Ökade 

kunskaper inför framtida satsning.  

FORTBILDNING TEKNIKSTÖD  

 

Utbildningsinsatser. 

Arbetsplatsförlagd  med 

fokus på praktisk praktik 

med kompletterande 

webbaserad utbildning. 

 

Bättre resursanvändning, ökad 

kvalitet i arbetet och smartare 

arbetsmetoder. Bättre 

arbetsmiljö.  

 



Handlingsplan övrigt  

VAD (BEHOV) PROJEKT HUR VARFÖR 

Individuella förutsättningar 

påverkar individers digitala 

kompetens. Vissa 

samhällsgrupper är mer 

utsatta än andra (nyanlända, 

äldre) och risken för digitala 

klyftor är hög i Hylte kommun.  

 

HYLTE KOMMUNS 

DIGIDELCENTER 

 – DIGITAL 

KOMPETENS PÅ LIKA 

VILLKOR  

Digidelcenter – ett lärcenter för digital 

kompetens, i samarbete med 

Hyltebiblioteken och vuxenutbildningen 

i Hylte kommun. 

Centret består av:  

Utbildningsdel 

Lär- och testmiljö 

Service och tjänster  

Att öka den digitala 

kompetensen hos Hylte 

kommuns invånare med 

specifikt fokus på utsatta 

samhällsgrupper, i syfte att 

skapa möjligheter till en 

ökad delaktighet i samhället.  

Behov av att kontinuerligt 

utveckla Hylte kommuns 

arbete med förbättring och 

utveckling.  

INNOVATION OCH 

UTVECKLING  

Testa olika produkter och tjänster som 

kan skapa innovation och utveckling i 

Hylte kommuns verksamheter vid 

eventuell framtida införande.  

Utveckla Hylte kommun. 

Verka som en modern 

kommun i framkant.  

Öka kunskaperna inom 

digitalisering med fokus på 

VAD, HUR och VARFÖR Hylte 

kommun arbetar med 

digitalisering.  

Ansvarig kommunikatör för 

digitalisering 

Bättre förankringsarbete och 

ökad tillit till 

digitaliseringsprocessen i 

Hylte kommun, genom 

bättre 

kommunikation/transparens. 

Snabbare förändringstakt- 

och ökad självständighet i 

verksamheterna och hos 

invånarna.  

Ökade resurser inom 

digitaliseringen som förutsätter 

digitaliseringsprojekt 

genomförs av god kvalitet och 

struktur.  

Digitaliseringsledare på central nivå   Ökad digitaliseringsgrad i 

kommunens verksamheter. 

Digitalisering av hög kvalitet.   



 

• Digitalisering som stående punkt i 
ledningsgrupper och viktiga 
kommunikationskanaler 

• Fysiskt och digitalt närvarande i 
arbetsgrupper, föreningar, 
temagrupper, målgrupper 

• Skapa nätverk (!) sk. följare 

 

• Föreläsningar och utbildningar för 
kommuninvånare och medarbetare 

• Inbjudan till delaktighet i kommunens 
arbete med utveckling genom t.ex. 
workshoppar, medborgarsamtal mm 

• Digidelcenter 

 

• Tydlig kommunikation och transparens 
genom målgruppsanpassade kanaler 
t.ex. Facebooksida ”Vårt smarta Hylte” 

 

• Deltagande i regionala nätverk och 
andra forum 

• Starkt samarbete med Högskolan i 
Halmstad, region Halland och 
hälsoteknikcentrum i Halland mm 
 

Strategier för 

förankring och 

tillämpning 



Kommuninvånare  

Kommunens 
verksamheter 

DigiForum 
2-3 representanter från kommunens alla 

verksamheter  

DigiTeam 
Kommunledningskontoret med 

verksamhetsrepresentanter kopplade 
till handlingsplan   

DIGITALISERINGSENHET 

Kommunledningskontoret  

Kommunens 
Ledningsgrupp 

Kommunövergripande arbetsmodell 



– Digital kompetens på lika villkor 

LÄRANDE  KREATIVITET INNOVATION  



Digitalt utanförskap 

 Digitaliseringen ökar 

stort i samhället 

 allt fler myndigheter 

erbjuder sina tjänster 

online 

 behovet av digital 

kompetens, 

färdigheter och 

förmågor ökar  

 högt tryck på det 

digitala stödet på 
Hyltebiblioteken 



• skapa möjligheter för att uppleva livskvalitet  
• att stärka den digitala kompetensen utifrån invånares individuella 

förutsättningar och förmågor 

• att främja delaktighet och självständighet i det moderna digitala samhället  

Syfte Livskvalitet 



Exempel  
Hylte kommun  LIVSKVALITET  

Digital strategi 

Arbetsmetoder & lärande 

Värdegrund och vision  

Behovsinventering av förbättringsarbete 

Projektförslag och prioritering 



Genom tydlig strategi och metodik - som 
innebär ett helhet- och behovsmotiverat 

perspektiv utifrån empiriskt underlag - kan vi dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter och skapa 

förutsättningar för ALLA till att uppleva god 
livskvalitet.  
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Hur tänker ni kring digitalisering? 
Hur kan vi lära av varandra? 

Hur kan vi samarbeta? 

ger tydliga argument för investeringar och prioriteringar i den egna organisationen 
 



SAMMANFATTNING 
 Digitalisering är förbättringsarbete med digital 

teknik som redskap 

 Alla har ansvar att tillämpa den digitala strategin i 

verksamheten 

 DigiTeam ansvarar helhetsperspektivet och 

kvaliteten av digitaliseringen i Hylte kommun. 

 ”Digitaliseringsansvariga”  i verksamheterna kan 

underlätta och möjliggöra digitaliseringen 

 Stöd i form av inspiration, kunskap, 

arbetsmetoder, mallar, struktur, ledning och 

drivkraft finns i DigiTeam 

 
 

 

 
 



2019-04-26 Hylte kommun 
TACK! 

Följ vår resa på: 
FACEBOOK ”Vårt smarta Hylte”  
 
eller via 
Madeleine på LinkedIn 
 
Madeleine.Solenhill@hylte.se 


