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Vårt samarbete 

Socialstyrelsen bidrar med deltagande som sakkunnig i projektet genom att vara en 

diskussionspartner samt ge användarstöd/utbildning kring den gemensamma 

informationsstrukturen med inriktning att uppnå en ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation. 

Den kunskap och information som skapas i projektet har potential att, efter viss 

efterbehandling, vara intressant och återanvändningsbar för andra svenska 

kommuner. Socialstyrelsen avser att tillsammans med Stockholms stad 

paketera och presentera kunskapen som stöd och goda exempel för andra 

kommuner och huvudmän att använda i sitt utvecklingsarbete.



Vägval, strategi och principer

• Inget standardsystem – men ett 

standardiserat system

• Digitalisera för den ”varma handen”

• Digital information är originalet

• Standardisera och automatisera det 

som är generiskt och där det ger 

effekt, men stötta unika behov och 

processer

• Information ska återanvändas

Några av principerna i strategin

Styrgruppsbeslut 20 december 2016



Överförmyndarens väg in i projektet

•Stort behov av att utveckla sin 

verksamhet

• Inget nationellt samordnande

•Stor personalomsättning

•Nästan helt analog myndighet

•En stark vilja att digitalisera och 

förändra

Beslut i Kommunfullmäktige 

november 2017 att 

Överförmyndarförvaltningen ska 

ingå i projekt Modernisering och 

omfattas av den centrala 

upphandlingen.



Angreppssätt

Före överförmyndarförvaltningen ansluter till projektet

• Processkartläggning Användningsfall

• Begreppsmodellering med verksamheten

• Kartläggning av integrationsbehov

• Kartläggning av nuvarande systemstöd

• Utredningar om rättsliga och tekniska möjligheter

• Utforska behoven bakom behoven

När överförmyndarförvaltningen anslutit till projektet

• Förstudie – kartläggning av sina behov och hur 

man på bästa sätt tillgodoser dem

• Processkartläggning nuläge och önskat läge

• Förstudie – Digitalisering inom ÖFF 

• Kravarbete

• Arkivutredning etc.

• Nämndbeslut

9 718 huvudmän (inkl underåriga)

7 632 ställföreträdare (inkl godemän) 

Under tillsyn av länsstyrelsen

6 kärnprocesser

1. Styra, planera och följa upp verksamheten 

2. Ge verksamhetsstöd 

3. Utreda behov av ställföreträdarskap 

4. Utöva tillsyn 

5. Hantera administration rörande ställföreträdarskap 

6. Styrning och uppföljning av kärnverksamheten 



Behoven bakom behoven

Fördjupad förståelse för 

behovet med hjälp av 

tjänstedesign 

(djupintervjuer och 

service safaris)



Interoperabilitet

”Interoperabilitet definieras som 

förmåga hos system, organisationer 

eller verksamhetsprocesser att 

fungera tillsammans och kunna 

kommunicera med varandra genom 

att överenskomna regler följs.”

Definition enligt EU.

EU:s modell för interoperabilitet. Källa:ISA, European Commission. 



Interoperabilitet – semantisk utmaning

”Vikten av att mena och mäta samma sak”



Från referensmodell till tillämpning

Processer, processer, processer!

(sen information)

Nationell Informationsstruktur NI 2019:1

Processmodell för socialtjänst

Processanalys analysera processer och 

vilka aktörer som behöver vilken information



Framarbetad begreppsmodell



Återskapad informationsmodell 



Dokument  Handling?



Terminologibindning

Alternativet till att använda nationella 

kodverk och klassifikationer som 

socialstyrelsen utvecklar och 

förvaltar 

är att utveckla och förvalta allt själva.

Terminologibindning. Ta fram vilken eller vilka 

koder som ska användas för ett visst attribut av 

datatypen CD.CV i en tillämpad modell

Att ta fram de koder som ska användas.



Sammanfattning



Kan NI användas för andra domäner än det tilltänkta?

Det är inte bara ännu svårare – det är mer spännande 

också

Först kartlägger ni verksamhetens behov – sen utforskar 

ni om NI kan fungera

Man måste vara villig att rätta in sig i ledet



Tack för er uppmärksamhet!

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

ola.gronnesby@socialstyrelsen.se

Har du frågor rörande Stockholm stads projekt 
Modernisering av sociala system?

Funktion.moderniseringsocsyst@stockholm.se
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