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§ 39
KS 402/16

Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med
digital teknik
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget för process för framtagande av handlingsplan
för trygghet, service och delaktighet i hemmet.
Ärendet
I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 ställdes krav
på att kommunerna skulle arbeta fram en långsiktig handlingsplan för Trygghet, service och
delaktighet i hemmet med digital teknik (TSDiH).
Handlingsplanen är framtagen som en mall inom ramen för VästKom och kommunalförbunden, bl.a. GR, och är ett förslag. Varje kommun kan själv använda förslag till
handlingsplan med eller utan lokala avvikelser. Det övergripande målet med handlingsplanen
är att välfärdsteknik ska ge möjligheter till personer som till följd av ålder eller av andra skäl
har en funktionsnedsättning att bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa
samt ge möjlighet till ett fortsatt aktivt och socialt liv.
Handlingsplanen ska beskriva och hålla samman aktiviteter inom åtta områden.
• Arkitektur
• Finansiering
• Informationssäkerhet
• Infrastruktur
• Inköp
• Kompetens välfärdsteknik
• Organisation
• Tjänster och produkter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har som stöd till kommunerna tagit fram ett
självskattningsverktyg kallat LIKA för socialtjänsten. LIKA är ett instrument för
självskattning av hur långt man kommit med digitaliseringen inom områdena Övergripande,
Äldreomsorg och Funktionshinder, och bör ligga till grund för framtagande av handlingsplan
TSDiH.
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2017.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget för process för framtagande av handlingsplan
för trygghet, service och delaktighet i hemmet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enheten för kvalitet –
och verksamhetsutveckling
Pär Levander

Yttrande till kommunstyrelsen avseende handlingsplan för
trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik
Yttrande
Kommunstyrelsen föreslår ställa sig bakom förslaget för process för framtagande av
handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet.
Ärendet
I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 ställdes krav på att
kommunerna skulle arbeta fram en långsiktig handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet
i hemmet med digital teknik (TSDiH). VästKom tillsammans med kommunalförbunden i länet
ansvarar för en regional samarbetsorganisation som stödjer kommunerna i länet. Samverkan sker
också med SKL och Västra Götalandsregionen.
Handlingsplanen är framtaget som en mall inom ramen för VästKom och kommunalförbunden,
bl.a. GR, och är ett förslag. Varje kommun kan själv använda förslag till handlingsplan med eller
utan lokala avvikelser. Det övergripande målet med handlingsplanen är att välfärdteknik ska ge
möjligheter till personer som till följd av ålder eller av andra skäl har en funktionsnedsättning att
bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa samt ge möjlighet till ett fortsatt
aktivt och socialt liv.
Handlingsplanen ska beskriva och hålla samman aktiviteter inom åtta områden.
• Arkitektur
• Finansiering
• Informationssäkerhet
• Infrastruktur
• Inköp
• Kompetens välfärdsteknik
• Organisation
• Tjänster och produkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har som stöd till kommunerna tagit fram ett
självskattningsverktyg kallat LIKA för socialtjänsten. LIKA är ett instrument för självskattning av
hur långt man kommit med digitaliseringen inom områdena Övergripande, Äldreomsorg och
Funktionshinder, och bör ligga till grund för framtagande av handlingsplan TSDiH.
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www.molndal.se
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Beredning
Förslaget till process för framtagande av handlingsplan för TSDiH har sitt ursprung från VästKom
och de 49 kommunernas samverkan i digitaliseringsfrågor. En rekommendation om tillämpning
enligt mall för processen är beslutad i VästKoms styrelse med rekommendation till länets
kommuner via respektive kommunalförbund. Ärendet har beretts inom vård och
omsorgsförvaltningen i samråd med Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och
Stadsledningsförvaltningen.
Bedömning
Yttrandet innebär att den av VästKom och GR rekommenderade processen för framtagande av
handlingsplan TSDiH följs, dvs. att en LIKA för socialtjänsten genomförs och att förvaltningen
därefter gör en handlingsplan för TSDiH baserat på nuläge och behov. Handlingsplanen för
TSDiH ligger dessutom i linje med den av stadens Digitala agenda. Samverkan med
Stadsledningsförvaltningen och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen sker i förekommande
fall. Förvaltningen återkommer under första halvåret 2017 till Vård- och omsorgsnämnden för
beslut om aktiviteter kopplade till handlingsplan TSDiH .

Expedieras till

Monica Holmgren
chef vård- och omsorgsförvaltningen

Pär Levander
kvalitetschef
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Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2016-09-23

Utdrag ur protokoll (§ 154) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 23 september 2016 på
Aspenäs i Lerum

§ 154

Dnr: 2016-00241.63

Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet
med digital teknik
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
VästKoms styrelse daterad 2016-05-13 fått rekommendation att med
sina medlemskommuner fortsätta arbetet med handlingsplansmallen
Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik och den
föreslagna arbetsgången. Förutom i handlingarna från Västkom som
bifogas beskrivs ärendet i bifogat tjänsteutlåtande, daterat 2016-08-29.
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas besluta om handlingsplan för
Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik i relevant
nämnd.
Medlemskommunerna rekommenderas använda den framtagna
handlingsplansmallen samt föreslagen arbetsgång.
Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård

Dennis Jeryd

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i september 2016.
Rätt utdraget intygar:

Just:

Göteborgsregionens kommunalförbund

Till
kommunstyrelsen!

Handlingsplan Trygghet, Service och Delaktighet i
Hemmet med digital teknik
Här expedieras beslut § 154 från GRs förbundsstyrelse 2016-09-23 i
rubricerat ärende.
Som framgår av beslutet rekommenderas medlemskommunerna att
besluta om handlingsplanen och använda framtagen mall enligt
föreslagen arbetsgång.
Ärendet bör hanteras av kommunstyrelse/kommunledning med stöd av
bl.a. socialförvaltning.
Aktiviteterna som föreslås i handlingsplansmallen är såväl
förvaltningsspecifika som kommunövergripande. Kommunövergripande
aktiviteter är i flera fall grundläggande infrastrukturella frågor som
kräver deltagande från flera eller alla förvaltningar och därmed en
styrning och ledning på övergripande nivå.
För frågor, kontakta vänligen Linn Wallér, eSamordnare GR,
Linn.waller@grkom.se, Tel: 031-335 5314

Med vänlig hälsning

Gunnel Rydberg
GR
gunnel.rydberg@grkom.se

