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14 miljoner till Vingåkers kommun för
Digitalt-socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling
Vinnova har beslutat att bevilja Vingåkers kommuns projektansökan kring Digitalt-socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling vilket innebär en möjlighet för Vingåkers
kommun att utveckla sitt redan pågående arbete kring digital utveckling i nära samverkan med tidigare arbetet kring Smart landsbygd.
Projektet utgår från samhällsutmaningen, att resurseffektivt kunna möta krav och behov av service och
trygghet så likvärdigt som möjligt för både centralort och landsbygd, utifrån en småskalig kommuns
förutsättningar. I projektet ingår tre delar; Hemtjänsten, Ett hälsosamt åldrande och Välfärdsporten och
med hjälp av digitalisering och IoT (Internet of Things) vill Vingåkers kommun arbeta med att effektivisera
hemtjänsten för att möjliggöra mer kvalitativ tid på brukaren. Redan under 2020 pågick ett pilotprojekt
kallat Bubblan som innehöll social samvaro för brukare inom hemtjänsten.
- Det känns jätteroligt att vi har fått chansen att se över och utveckla vår verksamhet inom ett område
med så stora utmaningar som det är inom äldreomsorgen, säger Regina Westas Stedt somarbetat fram
projektansökan. Att vi får göra det ur både ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv, och med individen i
fokus är extra spännande. Detta är ett projekt som verkligen har potential att skapa förändring på riktigt.
Vinnova bedömer att projektet har möjlighet att bidra till hur man från en småskalig kommuns förutsättningar ska kunna möta krav och behov av service och trygghet på ett resurseffektivt sätt. Med en projektbudget på 14 miljoner kronor plus ytterligare 3,4 miljoner som GlobalConnect investerar i projektet
för utveckling av Välfärdsporten, löper projektet under en tid av sammanlagt två år.
Anneli Bengtsson är glad över beskedet, - De möjligheter som öppnas med detta besked är starten på en
ny era inom äldreomsorgen. Att få vara med på en resa in i framtiden med innovativa smarta lösningar
för brukare och personal är en förmån och jag ser med spänd förväntan fram emot den framtida vård
och omsorg Vingåkers kommun kommer att kunna erbjuda.
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