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Vård- och omsorgsnämnden
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Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart remissvar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015 § 180 e-strategi för Alingsås kommun. I
Flerårsstrategi 2018-2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251
slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara digitaliseringens
utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra. Remissvar ska ha inkommit till
kommunsstyrelsen senast 5 april 2018.
Förvaltningens yttrande
En fortsatt digitalisering är nödvändig för att uppnå god, säker och effektiv vård, omsorg och
stöd till den enskilde alingsåsaren. För vård och äldreomsorgsförvaltningen innebär det stora
omställningar av verksamhet, där målet är att med god kvalitet, utföra stöd, vård och omsorg
på ett nytt sätt. Digitaliseringen är en av lösningarna för att möta den kompetensbristen som
möter äldreomsorgen inom några år.
Som handlingsplanen anger så är det viktigt att nya tekniker införs. Förvaltningens stora
utmaning är dock de förändrade arbetssätt och nya yrkesroller som övergången innebär för
verksamheterna. Det behövs kraftfulla insatser vid implementering för att den förväntade
effektinhämtningen ska kunna uppnås.
Vid införande av kommuninvånarportal vill förvaltningen påpeka att risk finns för att vissa av
förvaltningens målgrupper marginaliseras på grund av funktionsnedsättning, bristande
internetåtkomst samt ovana vid digitala tjänster. Alla funktionsvariationer behöver ges ett
likvärdigt stöd. Då svarstiden är kort har förvaltningen i övrigt valt att fokusera på de punkter
som rör vård och omsorgsinsatser.
Förvaltningen ser positivt på processautomation och tror på nyttoeffekter för både förvaltning
och invånare. Handlingsplanen behöver i detta avseende kompletteras med förstudie och
nyttoanalys på verksamhetsnivå. Det finns också en oro för de ekonomiska aspekterna av en
implementering, då det krävs integrationer mot verksamhetssystemen.
Under samma punkt anges behov av förflyttning av kostnader från drift och förvaltning till
digital utveckling och innovation. Detta är motsägelsefullt då ny teknik alltid innebär någon
form av driftkostnad, oavsett om det är nät, servrar eller användarsupport.
Kostnaderna för IT-drift i organisationen ökar med ökat systemstöd, likaså ökar behovet av
stöd till verksamheten genom löpande utbildningsinsatser, support mm. Utbildning och
systemstöd/användarsupport är särskilt resurskrävande i stora förvaltningar som vår med
högt personalflöde och medel för såväl drift som investering är viktigt. Effektinhämtningen av
ökad digitalisering bör istället förväntas ske genom en ökad mängd ärenden på sikt kan
mötas med en mer personaleffektiv organisation.

Utveckling av digitala system för att stödja medborgaren i en säker vård och omsorg i den
”När vården ” är och kommer att bli en stor och viktig fråga framåt, men lösningen finns
sällan på lokal nivå. En säker informationsöverföring mellan olika huvudmän i vården är en
sådan, där problematiken förts upp på nationell nivå.
Det mesta av digitala utvecklingsarbeten mellan olika vårdgivare sker och kommer att ske i
gemensamma arbeten inom Västra Götalandsregionen. Viss utveckling sker även inom
Göteborgsregionens kommunalförbund, såsom arbete inom All Age Hub. Här kommer
efterfrågan öka att delta i gemensamma regionala arbeten med förvaltningsspecifik
fackkunskap och professionskunskap. Vikten av medverka i regional utveckling bör därför
framgå av handlingsplanen.
De i handlingsplanen angivna förstudierna och projekten innebär behov av resurser från
förvaltningarna, även i de fall projekten är centrala. Ett av handlingsplanens projekt rör digital
teknik på äldreboende, något förvaltningen ställer sig positiv till och har påbörjat. Viktigt är att
projektet knyter an till det som pågår och till övrig planering vid nybyggnad och ombyggnad
av äldreboenden.
För utveckling av digitala tjänster i hemmet är förvaltningen redan idag beroende av ett
stabilt mobilnät med bra och hög signalkvalitet. Detinnebär att det inte är enbart signalstyrka
som ska eftersträvas för att t. ex klara bildöverföring. De avtal som kommunen tecknar
behöver därför vara med operatörer som kan leverera såväl god signalkvalitet som styrka
och som även kan ge förtur/prioritering i mobilnätet för att säkra upp de allt ökande
välfärdstekniska tjänsterna i hemmet.
Förvaltningen har ett stort antal pågående utvecklingsprojekt inom området digitalisering som
är avhängiga centralt stöd för teknisk utveckling och kräver förvaltningsspecifika resurser för
implementering. Förvaltningen är därför positiv till handlingsplanens skrivning om att
verksamhetens erfarenhet och kunskap ska vara utgångspunkten i det fortsatta
utvecklingsarbetet och ser fram emot utveckling och komplettering av densamma i
samarbete med förvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens yttrande och översänder det som
sitt svar till kommunstyrelsen.
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