
DIGITALA TEAMET
Socialförvaltningen Helsingborg



Lisbeth Davidsson –
Enhetschef familjerättsenheten,
Teamchef för digitala teamet

Maria Malcus –
Tjänstedesigner socialförvaltningen,
Utvecklingskoordinator digitala teamet

Vem är vi och varför är vi här?



Vilka utmaningar ser vi idag?

• Organisatorisk tröghet

• Socialt arbete idag bygger på varulogik

• Vana vid att springa på lösningar

• Rigida strukturer tillåter inte följsamhet och flexibilitet

• Rådande kultur och förhållningssätt

• En snabbt föränderlig värld där vi måste möta invånarna på andra sätt



Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringens syften: 

• Öka tillgänglighet 

• Skapa större öppenhet

• Öka effektivitet och kvalitet



Info & 
kommunikation
- hemsidor, mail osv

Förbättra & 
effektivisera processer
- e-tjänster, system

Kultur & arbetssätt
- Nya metoder och 
lösningar

Ingen digitalisering

Utnyttja nya vägar 
och kanaler

Låt datorer utföra 
rutinarbete

Ifrågasätt från 
grunden. Vad vill vi 
uppnå?

ref: Hello Future



Socialförvaltningen i Helsingborg

Barn, unga och 
familj

Gemensamma 
resurser Vuxen

Utredningar och 
biståndsprövade 

insatser

Stads- och 
regionövergripande 

verksamheter

Utredningar och 
biståndsprövade 

insatser



Mottagning – vår första 
kontakt med individ

Utredning – vi utreder 
ärende 

Insats – ärende skickas 
vidare till verkställigheten

Socialförvaltningen i Helsingborg
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Teamet består av 5 medarbetare och skapas utifrån 3 principer:

• Helheten som utgångspunkt

• Digitalisera rätt saker på rätt sätt

• Samskapa med våra klienter och familjer

I syfte att lära, ta fram och testa nya lösningar som sedan kan implementeras i 
förvaltningen.

Digitala teamet



Vad gör vi redan?

• Testar taligenkänning
• Testar digital tolk
• E-tjänster för att ansöka om samarbetssamtal, avtal, anmälningar 

om barn som far illa
• Digital tidsbokning för faderskap/föräldraskap och för enskild 

rådgivning i familjerätt
• Testar medborgarservice i vuxenakter
• Använder Facebook och Instagram för i första hand information
• Använder digitala program för feedback
• Arbetar systematiskt för att digitalisera akter och minimera 

pappersanvändandet (säker e-post, digital brevlåda)
• Använder Skype
• E-signatur för omedelbara LVU och LVM
• Testar oss fram

Info & kommunikation
- hemsidor, mail osv

Ingen digitalisering

Förbättra & effektivisera 
processer
- e-tjänster, system

Kultur & arbetssätt
- Nya metoder och 
lösningar

ref: Hello Future

Digitala teamet



Forskning

Utveckling

Digitala teamet

Verksamhet



Verksamhet

Utveckling

Forskning

Kontinuerligt lärande

Digitala teamet



Identifiera behov Samskapa lösning

Utveckling genom tjänstedesign



Undersöka

Testa
Samskapa

Ta fram idéer

Förfina idéer

Det iterativa arbetssättet



Idag

Framtidens 
socialtjänst

En tydlig vision att jobba baklänges från

”Inom 5 år ska staden erbjuda 
invånarna personligt anpassade sociala 

tjänster, var de vill och när de vill ”
- Dinah Åbinger, socialdirektör



Har anställt 5 nya medarbetare som har börjat under våren.

De ska:
• Följa klienten genom hela kontakten med oss.
• Utveckla. Samla in behov och ta fram lösningar och 

tjänster, både digitalt och icke-digitalt. Behoven styr.
• Jobba samskapande med klienterna, både i individuellt 

ärende och i utveckling av nya övergripande lösningar.
• Delta i olika små projekt som bedrivs på förvaltningen för 

att öka digitaliseringen.
• Ta initiativ till egna projekt för att prova nya lösningar.

Här är vi nu:



• En trygg testa-kultur – för att våga ta nya vägar

• Separerade från verksamheten – för att inte fastna i satta 
mönster och strukturer

• Mandat och tillit till och inom teamet – för att kunna och 
vilja ta ansvar

• Kunskap och inspiration – för att på bästa sätt kunna 
koppla samman verksamhet och innovation

• Tillitsbaserad styrning, även digitalt.

Viktiga förutsättningar:





TACK!


