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INSATSOMRÅDEN 

E-Tjänster 

PROJEKTIDÉ 

Trygghemma med digital teknik– går det att samordna? En förstudie. 

BESKRIVNING 

 

Beställare 

Förvaltningscheferna för socialtjänst i Skaraborg 

 

Arbetsgrupp 

Carina Berg, Skövde kommun 

Jonas Dahlin, Lidköpings kommun 

Håkan Gerhardsson, Skövde kommun 

Åse Gustafsson, Skara kommun 

Ann-Charlotte Klarén, eHälsosamordnare Skaraborg 

 

Bakgrund 

Vid möte med förvaltningscheferna inom Skaraborgs socialtjänst utsågs en arbetsgrupp som 

skulle ta fram en idé för hur samordning skulle kunna ske kring Trygg och säker natt. 

Arbetsgruppen tycker att det finns fler tjänster och områden i hemmet än bara Trygg och 

säker natt. Samverkan är bra eftersom det kan vara svårt att driva tjänsterna i egen regi 

utifrån till exempel ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Därför ger vi förslag till en 

bredare ansats än endast Trygg och säker natt. 

 

Arbetsgruppen har träffats en gång och utifrån denna träff har gruppen följande förslag:  

 

 Arbetsgruppen föreslår att en förstudie genomförs kring Trygghemma med digital 

teknik – går det att samordna? 

 

Förväntat resultat av förstudien 

 

 Förstudien ska ge en rekommendation på hur kommunerna i Skaraborg bör gå 

vidare efter förstudien. Om rekommendationen är att arbeta vidare så ska förstudien 

innehålla förslag på vad och hur det ska genomföras. En del i det arbetet bör ge 

förslag på hur framtagen modell förvaltas. I förvaltningen ingår att driva arbetet 

efter framtagen modell, följa upp arbete och vidareutveckla modellen. 
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 Vilka tjänster/ områden finns idag och hur kan kommunerna samverka, samarbeta 

eller samgå kring dessa tjänster/ områden. Trygg och säker natt är ett område att 

börja med. 

 

 Definiera målgruppen. Arbetsgruppen pratade om att tjänsterna är till för äldre och 

andra funktionshindrade personer som behöver stöd i sitt hem för att kunna vara 

trygga, självständiga och delaktiga. 

 

 Hur påverkar, vad innebär tjänsterna för till exempel, etik, juridik, kompetens, 

ekonomi, informationssäkerhet, verksamhet, arbetssätt och organisation. Vilka 

förändringar behöver göras? 

 

 Vilka andra områden behöver utredas mer. 

 

 

Organisation 

En särskild projektorganisation ska utses. Styrgrupp är tjänstemannaberedningen. 

Brukarrepresentationen är viktig. 

 

Tidplan 

Förstudien ska vara klar senast december 2014 

 

Kostnadsram  

320 000 kr  

 

 

 


