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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vid socialchefsträffen den 28 mars 2014 informerade eSamordnarna om 

eHälsoarbetet i Västra Götalandslän. Förvaltningscheferna inom Skaraborgs 

socialtjänst ville veta mer om hur en samordning skulle kunna ske kring trygg och 

säker nattillsyn med digital teknik. Det beslutades att en arbetsgrupp skulle arbeta 

fram en projektidé. En arbetsgrupp utsågs som arbetade fram en projektidé. 

Projektidén utvecklades och kom att omfatta hela dygnet samt att namnet 

ändrades till Trygghemma med digital teknik - går det det att samordna? Idén 

beslutades av tjänstemannaberedningen och en ansökan gjordes till VästKom.  

Idén om samordning bygger på att det kan vara svårt att erbjuda tjänsterna i egen 

regi utifrån till exempel ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Detta då 

många av de olika digitalatjänsterna har en mindre målgrupp och att efterfrågan 

inte är så stor i början. 

De digitalatjänsterna kallas av många för eHemtjänst. eHemtjänst är ett nytt 

begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett nytt sätt att få delar 

av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. eHemtjänst är en 

beviljad insats. 

 

1.2 Syfte med förstudien 

Arbeta fram ett underlag för beslut. Underlaget ska innehålla rekommendationer 

om hur samordning av drift skulle kunna ske mellan olika kommuner för att de 

ska kunna erbjuda eHemtjänst till funktionshindrade och äldre i deras hem.   

2 Målbeskrivning 
 

2.1 Effektmål 

Att fler kommuner i Västra Götalands län kan erbjuda funktionshindrade och 

äldre eTjänster inom ramen för eHemtjänst 

 

2.2 Arbetsmål  

 

 En förstudie rapport enligt ITOP projektmodell. 
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 Presentation av vilka eTjänster inom ramen för eHemtjänst som finns i 

Sverige idag. 

 

 Olika förslag på samordning av drift av eTjänsten nattillsyn med kamera. 

o Fördelar och nackdelar ur olika perspektiv. 

o Vilka andra eTjänster som kan driftas på samma sätt.  

o Förslag på hur de framtagna modellerna ska förvaltas. I förvaltningen 

ingår att driva arbetet efter framtagen modell, följa upp arbete och 

vidareutveckla modellen. 

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

kompetens, ekonomi, informationssäkerhet, verksamhet, arbetssätt och 

organisation. Vilka förändringar behöver göras när det ska samordnas? 

 

 Vilka andra områden behöver utredas mer. 

 

3 Organisation och bemanning 
Beställare 

 Förvaltningscheferna för socialtjänst i Skaraborg 

 

Styrgrupp  

 Tjänstemannaberedningen för Socialcheferna Skaraborg 

 

Referensgrupp 

 Socialnämndsordförandegruppen Skaraborg  

 Kommunernas egna Kommunala pensionärsrådet och råd för 

funktionshindrade eller liknande lokala råd. 

 Socialchefsgruppen Skaraborg 

 

Arbetsgrupp 

 Carina Berg, Skövde kommun 

 Jonas Dahlin, Lidköpings kommun 

 Håkan Gerhardsson, Skövde kommun 

 Åse Gustafsson, Skara kommun 

 Ann-Charlotte Klarén, eHälsosamordnare Skaraborg 

 

Projektstöd 
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 Preliminärt inga avtal är skrivna. Finns person i Skara kommun.  

 

Forum för information och förankring, avstämning   

 Inom respektive kommun t ex nämnder, ledningsgrupper, 

samverkansgrupp. 

 Nätverk för kontaktpersoner inom eHälsa 

 

 

4 Tidsram 
Förstudien ska vara klar senast december 2014 

Underlag 
schabloniserat 

Arbets-
grupp 

Projekt- 
stöd 

Avstämning i 
kommuner 

eHälso- 
nätverk 

Social-
chefsträff 

Tjänste- 
manna 
beredning 

Socialnämnds- 
ordförande 
träff 

tim/månader 15 40 2 1 1 1 1 

ant månader 6 4 2 2 4 4 2 

antal personer 4 1 3 27 21 8 19 

  360 160 12 54 84 32 38 

antal kommuner 
  

15 
    

   
180 

    
 

5 Kostnad och finansiering 
 

Sammanställning budgetplanering juli -december 2014   

  Timmar kr/tim Medfinansiering Stimulansmedel Kommentar 

Projektstöd 160 500 
 

                80 000 kr  
 Arbetsgruppen 270 500 

 
             135 000 kr  

 Arbetsgruppen 90 500                 45 000 kr  
  

eHälsosamordnare 90 
   

Finansierad 
VästKom 

Socialnämndsordförande 38 500                 19 000 kr  
  Socialchefer 84 500                 42 000 kr  
  Styrgrupp(tjänstemannaberedning) 32 500                 16 000 kr  
  eHälsonätverk 54 500                 27 000 kr  
  Avstämning i kommunerna 180 500                 90 000 kr      

   
              239 000 kr               215 000 kr  
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6 Kommunikationsplan 
 

 En kommunikationsplan ska göras för att löpande informera 

kommunerna i Skaraborg och övriga kommuner i Västra Götalands län. 

Huvudkanalen för informationsspridning är www.vastkom.se.  

 Medverkan vid spridningskonferens. 

 

 

 

http://www.vastkom.se/

