UM Jönköpings län online
•
•
•
•

För alla länets ungdomar 13-21 år
Tillgänglig för ungdomarna den 3 maj
App och mobilt bankID
Drop-in eller bokat videomöte med psykolog,
kurator, barnmorska eller sjuksköterska.
• Öppet två dagar/kvällar i veckan samt
varannan söndag

Avtal
Initialt besked från IT:
Då ramavtal redan finns med Atea, där Visiba Care ingår, görs endast ett
avrop på befintligt licensavtal. Upphandling är inte nödvändigt inför pilotdrift
eller inför övergång till ordinarie drift
Besked från Inköp:
Eftersom Visiba inte är en underleverantör till ATEA på aktuellt ramavtal kan vi
inte beställa både licenser och tjänster (konfig/setup och utb) ifrån Visiba
genom ATEA.
Lösning:
Mjukvara och licens ifrån ATEA på licenspartneravtalet, (direkt)upphandla
tjänsten (konfiguration/setup samt utbildning) ifrån Visiba. Detta då
licenspartneravtalet inte möjliggör att ta tjänsten genom ATEA.

Beställning från Inköp skickades 2018-03-29

• Startdatum och avtalets bindningstid följer projektplanen,
30 april 2018 - 31 mars 2019.
• Därefter förlängning med 3 månaders intervall.
• 20 användare
• Kostnad:
- Licens 20 000 kr/månad
- Set-up pris 35 000 kr
- Utbildning 8 000 kr
• Visiba Care har erbjudit tilläggstjänst

Centrala möten under april
Kickoff-möte med Visiba Care genomfört den 11 april
Halvdagsutbildning med Visiba Care den 18 april
Möte angående personuppgiftsbiträdesavtalet den 11 april
Projektgruppsmöte varannan vecka
Strategigrupp barn och unga den 13 april
Workshop den 23 april
Operativa styrgruppen den 27 april

Kommunikationsinsatser
• Lanseringspaket inför starten av tjänsten. Affischer m.m
som sätts upp på ungdomsmottagningar, skolor och
fritidsgårdar
• Pressutskick till lokala medier
• Respektive ungdomsmottagning får hjälp med infotext om
onlinemottagning för att uppdatera UMO.se, 1177.se,
sociala medier och Google
• Informationsmöten är bokade med chefsnätverk för
socialtjänst, skola och fritid
• Planering finns för att nå ut till fristående skolor, HVBhem/SiS-insitutioner och föreningsverksamhet.
• Ungdomar som ambassadörer

Framåt
•
•
•
•
•

Måluppfyllelse, statistik och kvalitetsuppföljning
Kommunanställd psykosocial personal använda tjänsten
BankID jämfört med säkerhetsID
Ekonomisk rapport
Vid övergång till ordinarie drift – kostnadsfördelning och
styrning?
• Upphandling

