
[Skriv här] 
 

 

Till kommundirektör, regiondirektör eller motsvarande, med övergripande ansvar för verksamheten, 

dess utveckling och/eller digitalisering 

 

Intresseanmälan om att ansluta till nationellt ramverk för 

digital mognad 
 
Behoven av välfärd ökar i takt med att det blir allt fler barn och äldre i befolkningen. Samtidigt ökar 

inte andelen personer i arbetsför ålder i samma takt och invånare förväntar sig smartare och mer 

sammanhållna välfärdstjänster. Digitalisering, det vill säga verksamhetsutveckling med stöd av digital 

teknik, bidrar till att möta utmaningar kopplade till kompetensförsörjning.  

 

Kommuner och regioner behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med Adda, 

driver under 2021–2022 projektet Digital mognad. I dag är 150 kommuner och regioner anslutna till 

projektet. Projektet avslutas i december 2022.  

 

En undersökning i projektets nätverk visade att en stor andel av medlemmarna vill att SKR och Adda 

etablerar en långsiktig förvaltning och utveckling av utbildningar, metodstöd och nätverk för att 

tillsammans arbeta med offentlig sektors digitala mognad. 

 

Målet med initiativet är att säkerställa ett långsiktigt stöd i den kontinuerliga omställning kommuner 

och regioner behöver genomföra för att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.  

 

Förslaget är att SKR och Adda tar ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta 

medlemserbjudandet inom digital mognad i nära samverkan med Göteborgs universitet. Ramverket 

finansieras genom en årlig avgift baserat på organisationens storlek. Ju fler som ansluter sig, desto 

lägre avgift per organisation. Minst 55 kommuner och regioner behöver ansluta sig för att initiativet 

ska kunna realiseras. 

 

Det nationella ramverket innehåller vidareutvecklade projektleveranser, nya utbildningar och 

metodstöd samt mätverktyg för digital mognad. SKR och Adda koordinerar och utvecklar nätverk för 

erfarenhetsutbyte och samarbete samt åtar sig Göteborgs universitet att leverera minst en nationell 

rapport per år för att följa upp den nationella utvecklingen av digital mognad i kommuner och 

regioner.  

 

Ramverket har stämts av med projektets referensgrupp, bestående av 12 kommun- och 

regionrepresentanter, och har anpassats utifrån inkomna inspel. 

 

Om tillräckligt många ansluter sig skickas ett abonnemangsavtal ut med justerad avgift utifrån 

anslutningsgrad. Maxbelopp är dock enligt tabell nedan. 

 

 
 



[Skriv här] 
 

Ovanstående tabell visar hur kostnaderna skulle se ut för några exempelorganisationer och bygger på 

att ramverket får 55 abonnenter. Fler anslutna ger en lägre snittkostnad för samtliga kommuner och 

regioner som deltar. 

 

Anmäl ert intresse senast den 30 september genom formuläret på Addas webbplats: 

https://www.adda.se/adda-kompetens/digital-mognad/ 

 

Frågor rörande erbjudandets innehåll kontakta projektledare Julia Larsson 

E-post: julia.larsson@adda.se 

 

Då intresseanmälan från anställda inom kommun och region är allmän handling som ska diarieföras 

gör SKR en granskning av innehållet innan den skickas ut så att de inte bedöms vara för känsliga eller 

skadliga för våra medlemmar. 

 

I och med att du svarar på denna intresseanmälan kan personuppgifter komma att lagras i ett 

databasregister hos SKR. Uppgifterna sparas för statistisk bearbetning av materialet och kan komma 

att användas vid förnyad kontakt. SKR är skyldig att på din begäran rätta eller radera uppgifter. Enligt 

dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att erhålla besked om personuppgifter som rör den 

sökande behandlas eller ej. Information om behandling av personuppgifter lämnas av SKR som är 

personuppgiftsansvarig, https://skr.se/dataskydd-skr, tfn. 08-452 70 00. 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jonatan Alamo Block 

Sektionschef, styrning och verksamhetsutveckling 

Avdelningen för Ekonomi och styrning 

Sveriges Kommuner och Regioner 

https://www.adda.se/adda-kompetens/digital-mognad/

