
 

Förslag till operativ samverkansmodell 

Ställt till: John Wallén, kommunledningskontoret, Ulf Gustafsson, 

Stångåstaden AB, Johan Odensåker, Utsikt Bredband AB, Susanna Lundstedt, 

Social och omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning  

Syftet med den operativa samverkansmodellen  

Genom samverkansmodellen kan parternas styrkor koordineras och 

utvecklingen i staden accelereras samt ge ett förbättrat resursutnyttjande. 

Samverkansmodellens effekter ska leda till ett hälsosamt, självständigt och 

tryggt liv för Linköpings invånare samt realisera kommungemensamma 

initiativ. 

Arbetet präglas av innovation och genomförandekraft inom följande områden, 

Fastighet och boende - Digitalisering – IoT - Smart city. Syftet är att stärka och 

samordna kommunernas förvaltningar och de kommunala bolagens förmågor 

och verksamheter.  

Ett exempel på framgångsrik samverkan är projektet Enkelt och tryggt hemma 

där Social och omsorgsförvaltningen (SoF) tillsammans med Stångåstaden, 

Utsikt bredband och forskningsinstitutet Rise bedrivit ett samverkansprojekt. 

Målet har varit att ge ökade förutsättningar för Linköpings seniora invånare till 

ett hälsosamt, tryggt och självständigt liv genom ökat kvarboende och 

bibehållen eller ökad livskvalité.  

Samverkansmodellen erbjuder en operativ förmåga där uppdrag som är 

gemensamma utförs. 

Förslag till principer  

1. Förhållningsättet i arbetet präglas av att förebygga och prediktera 

problem i staden.  

2. Insatsområden ligger i linje med parternas mål och affärsplaner 

3. Operativa insatser planeras på årsbasis och omfattar avsatta medel samt 

fastställda roller 

4. Styrning och ledning koordineras av parterna, i form av utsedd 

styrgrupp samt en koordinator för det operativa arbetet 

5. Vid nyetablering och av tjänster och produkter genomförs en 

sammanhållen kvalitetssäkring avseende informationssäkerhet, 

användarbarhet etc.  

 

Målsättningar  

A. Utgöra en plattform för uppdrag som är av gemensam karaktär, där 

operativa uppdrag genomförs 

B. Erbjuda tjänster och produkter som leder till att invånarna stärker eller 

behåller trygghet och självständighet 

C. Samverkan med näringslivet 

D. Arbeta utmaningsdrivet och löpande facilitera, bidra till utveckling och 

utvärdering av tjänster och produkter till invånarna 

  



 

Bakgrund – varför samverkansmodell?  

Social och omsorgsförvaltningen (SoF) har tillsammans med Stångåstaden, 

Utsikt bredband och forskningsinstitutet Rise bedrivit ett samverkansprojekt, 

Enkelt och tryggt hemma, med syfte att stödja Linköpings seniora invånare till 

ett hälsosamt och självständigt liv. Syftet har varit att förstå behoven hos 

målgruppen och vilka förutsättningar som behövs för att de ska kunna bo kvar i 

eget boende. 

Effektmål tar utångspunkt i tre perspektiv, individ - boende och 

företagsmarknad - systemnivå – kommunala mål. 

Långsiktiga effektmål 

 

Sammanfattade resultat 2021 februari 

Under hösten 2019 genomfördes fokusgrupper med stöd av metoden 

tjänstedesign. Deltagare var Linköpingsbor i åldern 70+, målsättningen var att 

beskriva gruppens upplevda problem inom fyra (4) områden. Hälsa – 

Hemmiljö – Navigera i samhället – Socialt. Arbetet resulterade i flera 

definierade problem som omformades till utmaningar inom den fyra områdena. 

 

Utmaningsdriven utveckling 
Angreppssättet för att identifiera, lösningar - produkter och tjänster var 

marknadsdialog, ca 130 företag fick inbjudan att delta i direktupphandlingen. 

Dessa fanns inom följande segment, fastighet och boende, digitalisering och 

IoT, smart city samt välfärdsteknik. Ca trettio (30) företag svarade och deltog i 

urvalsprocessen, tolv (12) gick vidare. Resultatet, ett 20 tal olika produkter och 

tjänster som matchar beskrivna utmaningar. 

 

Testlägenheter och metod, verifiering 

Företagen och partners i projektet har tillsammans etablerat två (2) 

testlägenheter, syftet är att testa och utvärdera produkter och tjänster i en 

verklighetstrogen miljö. Arbetet sker genom riktiga tester av produkter och 

tjänster samt frågebatteri och enkätunderlag Genom personas (fiktiva personer 

med behov) har flera ”användare-scenarion” beskrivits. Scenariona används 

tillsammans med produkter och tjänster, dessa bedöms av intressenter, 

testpersoner som bjuds in till testlägenheterna för att delta i verifieringen. 

 

 

 

 

 



Styrgruppsbeslut i december 2020 

 Utsikt får i uppdrag att realisera ett koncept av tjänster och funktioner som 

kan beställas av hyresgästen eller invånaren tillsammans med företag på 

marknaden 

 Framställande av samverkansmodell mellan, Stångåstaden, Utsikt och 

Linköpings kommun samt andra kommunala bolag 

 En visuell process etableras, med syfte att säkerställa kvalité vid lansering 

av IoT tjänster för stadens invånare 

 

Projektets leverans i punktform mars 2021 

 Beskrivna behov och utmaningar är verifierade och säkerställer rätt 

innehåll i produkter och tjänster samt kostnadsnivå för invånaren 

 Produkter och tjänster erbjuds invånarna i Linköpings kommun genom 

Utsikts affärportal. Stångåstaden kommer att erbjuda utökade 

tillvalstjänster för hyresgäster. Realiseras 2021 

 Framtagen samverkansmodell för att fortsätta utveckla konceptet i 

staden 

 Metod för uppföljning etableras i två (2) perspektiv, dessa kan följas 

över tid: 

1. Invånarens upplevelse av produkter och tjänster kan följas  

2. Systemnivå avseende kostnadspåverkan på Socialtjänst 

 

Projektet Enkelt och tryggt hemma avslutas den 30 mars 2021 och föreslås 

ersättas av nedanstående samverkansmodell.  

   



Förslag till samverkansmodell 

Samverkansmodellen formas genom gemensamma principer, dessa ger stöd för 

hur arbetet organiseras och genomförs. Partnerna i samverkansmodellen är, 

Stångåstaden, Utsikt Bredband, Linköpings kommun/KLF.  

 

För att ge en sammanhållen bild av parternas mål, dessa beskrivs i form av 

utdrag ur affärsplanerna samt kommunala mål. 

 

Stångåstaden 
Utifrån våra kunders behov har vi utvecklat segmenterade och differentierade 

kunderbjudanden. Detta genom att erbjuda fler individuella lösningar, större 

valmöjlighet avseende service som är anpassade efter våra kunders 

betalningsförmåga/vilja samt erbjuda ett större utbud av digitala tjänster. 

Sammanfattningsvis har vi ett större utbud av erbjudanden och tjänster som är 

anpassade efter kundernas karaktär, behov och betalningsförmåga.  

 

Utsikt Bredband 

Social hållbarhet uppnås genom att tillgodose behovet av 

informationsinhämtning och kommunikation mellan alla människor. Tillgång 

till digital infrastruktur är idag en förutsättning för att fullt ut kunna delta i 

samhället. En viktig stöttepelare i verksamheten är att nätet är öppet. 

Därigenom kan flera leverantörer av digitala-tjänster nå slutkunder med sina 

erbjudanden, vilket främjar konkurrens och mångfald av digitaltjänster. 

 

Linköpings kommun 

Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem 

med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer 

mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler 

kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och 

gemenskap. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom 

prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt 

kostnadseffektivitet. 

 

Samverkansmodellens syfte  

Stärka och samordna kommunernas förvaltningar och de kommunala bolagens 

verksamheter. Genom samverkansmodellen kan partnernas styrkor koordineras 

och utvecklingen i staden accelereras och ett förbättrat resursutnyttjande sker. 

Arbetet präglas av innovation och bedrivs inom följande områden: Fastighet 

och boende - Digitalisering – IoT - Smart city. 

 

Avgränsning, arbetet bedrivs endast genom marknadsprinciper där företag 

erbjuder invånarna tjänster och produkter. Socialtjänst och kommunal 

kärnverksamhet bidrar endast genom kunskap eller lagstiftning för målgrupper 

etc. 

 

Principer för samverkansmodellen 

1. Förhållningsättet i arbetet präglas av att förebygga och prediktera 

problem i staden 

2. Insatsområden ligger i linje med parternas mål och affärsplaner 

3. Operativa insatser planeras på årsbasis och omfattar avsatta medel samt 

fastställda roller 

 



 

Effektmål 

A. Utgöra en plattform för uppdrag som är gemensamma, där operativa 

uppdrag genomförs 

B. Erbjuda tjänster och produkter som leder till att invånarna stärker eller 

behåller trygghet och självständighet 

C. Vid nyetablering och av tjänster och produkter genomförs en 

sammanhållen kvalitetssäkring avseende informationssäkerhet, 

användarbarhet och support och stöd 

D. Löpande facilitera, bidra till utveckling och utvärdering av tjänster och 

produkter till invånarna 

 

Genomförande av samverkansmodell 

Arbetet med att beskriva arbetssätt och förslag till uppdrag etc föreslås hanteras 

vid beslut om etablering av samverkansmodellen. Syftet är att ge utrymme till 

delaktighet, påverka innehåll samt skapa engagemang hos föreslagna parter.  

 

 

John Fristedt 

Projektledare ETH 


