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Utveckling av välfärdsteknik 

Förslag till användning av statliga stimulansmedel  

För år 2020 har Ljusnarsbergs kommun fått 250 000 kr till digital verksamhetsutveckling 

inom äldreomsorgen. En arbetsgrupp inom socialtjänsten har tagit fram ett förslag utifrån 

en prioriteringsordning. Det som prioriteras är följande: 

 Förbättra tillgången till Wi-fi på våra boenden för att kunna använda digitala 

lösningar för bättre tillgänglighet, ökad trygghet och aktivering.  

 Effektivisering och förbättring av säkerhet och trygghet inom hemtjänst och 

hemsjukvård med stöd av digitala verktyg.  

Följande satsningar föreslås:   

 Förbättrad tillgång till Wi-fi i gemensamhetsutrymme på Koppargården och 

LSS-boenden  

Wi-fi finns idag tillgänglig för hela Solgården. För Koppargården behöver nuvarande 

anslutning kompletteras så att Wi-fi finns tillgängligt i gemensamhetsutrymmen. Detta 

ger möjlighet till  att kunna utveckla sociala aktiviteter gemensamt via interaktiva 

lösningar digitalt. Det ger också möjlighet att gå vidare med utveckling av vård och 

omsorgsarbetet  med stöd av digital teknik som innebär en ökad trygghet för de 

boende. Det kan t.ex handla om olika former av sensorer (dörr, rörelse) för att påkalla 

uppmärksamhet. Inom kommunens LSS-boenden bor det också äldre personer och 

även här  saknas det wi-fi i gemensamhetsutrymmen.                           

                                                                    Beräknad kostnad 20 240 kr  

 Inköp av ”magiska bordet” Tovertafel till Koppargården 

      Inköp av en interaktiv projektor som förvandlar ett vanligt bord till en interaktiv  

      spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet. Det finns en mängd olika spel  

      speciellt anpassade för personer med demenssjukdom. Utrustningen innehåller fyra  

      konsoler vilket innebär att spelet kan användas på Koppargårdens samtliga  

      avdelningar.    

                                                                                                   Kostnad  70 000 kr 

     

 



 Nyckelfri hemtjänst 

 

          Genom att införa nyckelfri hemtjänst uppnås en säkrare och effektivare lösning  

          inom hemtjänsten. Idag hanteras många nycklar inom hemtjänsten och det  

          innebär en ökad risk för att nycklar tappas bort och kommer i fel händer och att  

          personer med hemtjänst riskerar att inte få ut ersättning via sin hemförsäkring 

          med hänvisning till att de lämnat ut nycklar. Nyckelfri hemtjänst innebär också  

          en effektivare användning av hemtjänstens arbetstid när de inte behöver åka till  

          och från hemtjänstens lokal för att hämta och lämna nycklar när de behöver 

          komma in hos någon för att åtgärda ett akut behov vid ex ett trygghetslarm.  

          Ett digitalt system innebär också att man får en automatisk registrering av alla besök  

          och fungerar då som en kvalitetssäkring att besöket är gjort och hur mycket  

          av tiden som är direkt brukartid. Avtalet gäller en tid på 60 månader och omfattar 

          funktionshyra av 136 st. Care LockAce låsenheter inkl. 1 st. uppladdningsbart batteri  

          per låsenhet. Utöver det ingår 5 st. extra batterier och 3 st. batteriladdare.  

          Start under december månad 2020. Årlig avgift för nyttjanderätt gäller år 2020.       

 

         Årlig kostnad:         89 760 kr   i 2020 års pris (årlig uppräkning enligt LCI)      

         Engångskostnad:     35 000 kr  för projektledning och installationskostnad   

                                         25 000 kr   Utbildningspaket: TES moduler för system och  

                                                            låsadministration, montering lås och TES-app    

         Kostnad för resor, restid traktamente och logi tillkommer 

         beräknad kostnad 10 000 kr inkl uppräkning enligt LCI för årlig nyttjanderätt 

 

 

                                                                           Kostnad år 2020/21: 159 760 kr     

 

Från och med år 2022 finansieras kostnaden av hemtjänstens driftbudget            

         

 

 Digitaliseringsstrategi  

att en samlad plan för utveckling av digitalisering inom socialtjänstens 

verksamhetsområde tas fram under hösten för kommande år som också beskriver syfte 

och mål.          

                                                                                            

Förslag till beslut 

Bildnings-och sociala utskottet beslutar att godkänna förslag till användning av statliga 

stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik år 2020.      

 

Charlotte Dahlbom 

Socialchef 
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Bilaga 3 Avtal nyckelfri hemtjänst 


