Direktmöte Östra Lugnet, 25 september 2017
Minnesanteckningar förda vid Växjö kommuns direktmöte på Östra Lugnet den 25 september
2017 på Östra Lugnets skola. Ca 60 personer deltog på mötet utöver tjänstepersoner och
förtroendevalda.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen.


Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) hälsar välkomna och inleder
kvällens direktmöte.
Tjänstepersoner från Växjö kommun och förtroendevalda på plats presenterar sig.



Skola och förskola
Ann-Christin Nielsen, områdeschef för norra området och Klas Persson, rektor på
Östra Lugnets skola berättar om utbildningsförvaltningens mål och visioner vad gäller
barn och elever i Växjö kommuns skolor och förskolor. Vidare informerar de om
verksamheten på Östra Lugnets skola, och bland annat hur de arbetar med
digitalisering.
Mätning av radon
Heléne Gårdebrink, miljö – och hälsoskyddsinspektör på miljö – och
hälsoskyddskontoret informerar om vad radon är och varför det är viktigt att mäta.
Trygghet i och omkring våra skolor
Peter Estling, områdeschef på förvaltningen arbete och välfärd och Anders
Gustafsson, samordnare för Fältverksamheten informerar om sin verksamhet.
Trafik och gator
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg berättar att Växjö växer och kommer snart vara
en stad med 100 000 invånare, vilket leder till att vi måste vara mer yteffektiva och
tänker mer på hur vi förflyttar oss. Fler måste välja gång, cykel och kollektivtrafik
istället för bil vid förflyttning. Löfberg informerar också om pågående och kommande
planer för trafiken på och omkring Östra Lugnet.
Vård och omsorg
Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen berättar om sin verksamhet och
hur utbudet av omsorg i området ser ut. Ekman informerar även en del om e-hälsa och
IT-verktyg som kan komplettera befintliga insatser i vården.











Fika med frågestationer
Fika serverades, och det fanns möjlighet att ställa frågor och få ytterligare information
från tjänstepersoner och förtroendevalda vid bemannade frågebord enligt nedan:
- Trafik och gator
- Stadsbyggnadsförvaltningen
- Skola och förskola
- Omsorgsförvaltningen
- Trygghet och säkerhet
- Miljö – och hälsoskyddskontoret
- Linnéuniversitetet



Ordet fritt – frågor och diskussion
Nedan följer en redogörelse av de frågor som ställdes under kvällen, samt de svar som
gavs från politiker och tjänstepersoner:
Har tidigare frågat om cykelväg från Östra lugnet till Norremark, och då fått svaret
att cykelvägarna skulle ses över, vilket nu också verkar vara gjort. Men inget har hänt
vid Norremarksrondellen. Det pratades innan om en tunnel, vilket inte var möjligt,
men kan man bygga en bro för gång/cykeltrafikanter?
Svar: Anna Tenje och trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg svarar att det inte
kommer byggas någon bro vid Norremarksrondellen, då detta är för dyrt.
Per-Olof Löfberg tillägger att det finns en planskild undergång till Norremarksområdet
strax norr om rondellen som man kan nyttja.
Bor i korsningen Jupitervägen/Domfällevägen och upplever att det är väldigt mycket
trafik. De som bor utmed vägen tycker det är jobbigt med buller från trafiken, bland
annat från arbetsfordon och bussar. Det är också mycket trafik i övrigt inne på Östra
Lugnet-området, många genar över. Hur ska man komma tillrätta med detta?
Svar: Anna Tenje svarar att tidigare dörrknacknings – och informationskampanjer i
området gett en del resultat, men att det kanske är dags för något liknande igen.
Ständig beteendepåverkan är viktig när man pratar om trafikfrågor och beteende.
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg meddelar att han gått igenom 2017 års
trafikräkningssiffror för Östra Lugnet där alla vägar var med. På Jupitervägen
uppmättes medelhastigheten till mellan 20-25 km/h på de tre mätställen som fanns.
Gällande problem med buller på Domfällevägen har tekniska förvaltningen ett
åtgärdsprogram där man kan söka bidrag för fönsterbyte mm. Denna väg är också
anpassad för tung trafik i form av bussar etc. då dessa måste ta vägen någonstans.
Dock är man medveten om problem med lågfrekvent buller i form av vibrationer, och
arbete pågår kring detta. Länstrafiken Kronoberg och miljö – och hälsoskyddskontoret
arbetar med frågan.
På Norrleden och mot Grand Samarkand finns det ingen avfart längre ner, utan man
måste köra av/på vid avfarten Araby. Finns planer på att ändra detta?
Svar: Per-Olof Löfberg svarar att Norrleden är Trafikverkets väg, men en analys av
det övergripande vägsystemet kring Växjö har gjorts av Trafikverket och Växjö
kommun. Man har då gjort en prioriteringslista där Fagrabäcksronellen ligger först,
men efter det kommer trafikplats Helgevärma. Det är dock mycket långa ledtider på
sådana här projekt, kanske 15-20 år.
Många kör för fort på Evedalsvägen trots att det är 40 km/h. Finns planer på att
bygga gupp?
Svar: Per-Olof Löfberg svarar att det inte finns några sådana planer.

Det har pratats mycket om Evelid senaste tiden. Kommer det fortsätta vara särskilt
boende eller bara korttidsboende?
Svar: Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden svarar att frågan diskuteras, men som
det ser ut just nu kommer Evelid fortsätta vara särskilt boende. Verksamheten
förändras hela tiden och det byggs väldigt mycket i Växjö, även särskilda boenden.
Som det ser ut nu är utbudet av boenden större än behovet, och man tror att inom
några år kommer Växjö kommun ha en överkapacitet på ca 100 platser. Detta beror
inte på att det är svårt att komma till särskilt boende, Växjö kommun har en
förhållandevis tillåtande biståndshandläggning.
Ni pratar om att man borde åka mer buss. Jag tillhör en pensionärsförening som
jobbar för fria bussresor för pensionärer. Diskuteras denna fråga bland politiker och
tjänstemän inom Växjö kommun?
Svar: Anna Tenje svarar att detta i högsta grad är en politisk fråga och att hon mottagit
namninsamlingar rörande detta. Ett flertal medborgarförslag har också behandlats, och
frågan har diskuterats hos Region Kronoberg som ju har hand om Länstrafiken
Kronoberg. Om Växjö kommun skulle besluta om gratis bussresor för pensionärer
skulle Region Kronoberg debitera Växjö kommun för varje pensionär som åker buss,
fullt pris. Priset för en bussbiljett är redan subventionerat med över 50 %.
Bussen går ju tom mellan vissa tider t.ex. mellan kl. 10 – 15. Varför skulle detta kosta
mer för kommunen? I vissa kommuner åker ju pensionärer gratis?
Svar: För att systemet är utformat så att Region Kronoberg skulle debitera Växjö
kommun för varje pensionär som stiger på bussen.
Anledningen till att vissa kommuner har gratis bussresor för pensionärer beror troligen
på att de då prioriterar annorlunda, eller kanske att kommunen har hand om
busstrafiken.
Bor i korsningen mellan Kungsgårdsvägen och Friskhetsvägen, och där är det 60
km/h. Efter cirkulationsplatsen är det många som ökar till ca 120 km/h. Kan man
flytta 40-skyltarna till efter villaområdet, och gärna ha ett övergångsställe där? Det
är ju busshållplatser på båda sidor av vägen. Kan man sätta upp fartkameror?
Svar: Per-Olof Löfberg svarar att vi inte kan bygga bort dåligt beteende i trafiken, men
vi kan ta med oss synpunkten gällande att flytta 40-skyltarna till efter
villabebyggelsen. Om folk inte respekterar begränsningen idag är det mycket som talar
för att de inte gör det om man flyttar den heller.
Fartkameror är något som polisen och trafikverket har hand om, och inte kommunerna
i dagsläget.
Anna Tenje tipsar om att man kan informera polisen om sträckor där det körs för fort
så kan de hjälpa till.
Vid Hovshaga, Araby ner mot Danneborg från rondellen mot MMP macken; den
sträckan är 40 km/h, och ganska lik den vi pratade om ovan. Då borde man ju ha 40
km/h även här.

Svar: Per-Olof Löfberg svarar att det inte är samma. Vägar i norr/sydgående riktning
är genomfartsleder och ska ha 60 km/h. Tvärleder ska ha 40 km/h. Det har alltså inte
att göra med meterantalet till huset.
Finns det några planer för den obebyggda delen där det tillfälliga ålderdomshemmet
låg?
Svar: Paul Herbertsson, planeringschef och Nils Fransson, ordförande i
byggnadsnämnden svarar att det finns planer, men status är just nu att bygglovet blivit
överklagat.
Finns det planer för trottoarer eller naturstråk/stigar på Östra Lugnet?
Svar: Per-Olof Löfberg svarar att några sådana planer finns inte i nuläget.
Finns det planer för en högstadieskola i området?
Svar: Utbildningsnämndens ordförande, Pernilla Torneus svarar att planering pågår,
men man vet inte exakt hur det kommer bli. Östra lugnet skola har ju växt så mycket
så troligen kommer det vara aktuellt med antingen en åk 7 - 9 eller åk 6 - 9 någonstans
i närområdet, men exakt var vet vi inte just nu.
Marcus Hulevik, stadsbyggnadskontoret tillägger att stadsbyggnadskontoret har i
uppdrag att planlägga området där asfaltsupplaget och där finns med att man ska
förbereda för skoländamål.


Avslutningsord av Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Frågor ställda på Växjö kommuns hemsida och Facebook inför direktmötet


Vi vill veta var barnen födda 2006 som alltså börjar högstadiet 2019 ska få plats?
Dessa barn som haft enorm platsbrist sedan förskolan. Hur går tankarna här?
Utbildningsnämnden lovade för två år sedan en ny högstadieskola i Sandsbroområdet.
Svar från utbildningsförvaltningen: Det har förts diskussioner kring en ny skola men
det har inte funnits några beslut i ärendet. Inför höstterminen 2018 utökas
Norregårdskolan med ytterligare basrum med plats för 75 fler elever.
Utbildningsförvaltningen har tillsatt en skolorganisationsutredning som har i uppdrag
att utreda och ta fram några olika förslag på hur stora våra skolor ska vara och var de
ska vara placerade, allt utifrån en hållbar och effektiv skolorganisation i Växjö
kommun. Projektet kommer delas upp i tätort/landsbygd. Samtliga områden ska vara
klara för politisk behandling i april 2018.



Jag skulle vilja veta varför man inte smalnar av den östra delen av Kurortsvägen som
man gjort på den västra delen av samma gata? Varför ska den östra delen av
Kurortsvägen vara så mycket bredare än alla andra gator på Östra Lugnet? Vidare;
varför har man installerat farthinder på den västra delen av Kurortsvägen men inte på
den östra delen?
Svar från tekniska förvaltningen: Området är detaljplanelagt utifrån dessa premisser
och det finns i dagsläget inga planer på att smalna av gatorna på Östra Lugnet eller
installera ytterligare farthinder.



Först undrar jag hur kommunen resonerar kring tillsyn av häckar. På området finns
alldeles för många livsfarliga häckar i korsningar. Vet att det gick ut brev förra
sommaren till de som inte uppfyllde de riktlinjer som finns, men inget hände. Vi som
cyklar på området med våra barn ser hela tiden situationer som kunde gå riktigt illa
och det har varit lite väl många "nära ögat". Rent krasst, det är endast ett fåtal som
överhuvudtaget är en i närheten att leva upp till de riktlinjer som finns och sker ingen
ordentlig uppföljning så kommer inget att ske. Det sker redan mindre incidenter, snart
kommer någon skada sig allvarligt då barn inte ser bil, eller bil inte ser barn. Vet att
vissa kommuner tar saken i egna händer och klipper de häckar som inte uppfyller
riktlinjerna och skickar räkning till fastighetsägaren. Har detta eller något annat
alternativ diskuterats?
Svar från tekniska förvaltningen: Kommunen har genom tekniska förvaltningens
personal tidigare genomfört tvångsklippning, men detta har inte visat sig gångbart då
det klassas som egenmäktigt förfarande.



Det finns även ett område av cykelvägen mot Evedalsvägen mellan Planetvägen och
Uranusvägen som är beckmörkt på kvällen. Belysningen från Evedalsvägen når inte
till cykelvägen pga. en träddunge mellan vägen och cykelvägen. Cyklar man där när
det är mörkt ser man ingenting; varken hur vägen svänger eller gångtrafikanter.
Svar från tekniska förvaltningen: Kompletterande belysning kommer att sättas upp på
berörd sträcka.



Förstår inte riktigt varför det inte finns ett ordentligt övergångsställe över
Evedalsvägen vid det gamla smalspåret. Det rör sig framförallt sommartid mycket folk
den vägen och även om det är 30 eller 40 på vägen, så går det ofta betydligt snabbare
än så. Det borde vara en enkel sak att sätta dit ett övergångsställe för att göra den
överfarten säkrare.
Svar från tekniska förvaltningen: Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och
ingen trafiksäkerhetsåtgärd. Övergångsställen anläggs vid fordonsrörelser
överstigande 3 000 fordon per dygn. I övrigt har korsningen förstärks med refuger och
varningsskyltar avseende korsande cykelväg.



Slutligen skulle jag vilja höra hur man resonerar kring skolans utemiljö. Jag vet hur
viktig likvärdighet är för utbildningsförvaltningen och det bör såklart även gälla
utemiljö på skolan. Nu har ju tillslut gympasalen fått 4 väggar och lite redskap, men
det saknas basala saker såsom en längdhoppsgrop. Ser man över utemiljön är det
också oerhört få stimulerande saker för barnen att göra på raster och fritidstid. Det
var lite redan när skolan byggdes och nu när man dessutom byggt ut skolan ganska
rejält har det inte tillförts några lekredskap, gungor, etc. överhuvudtaget. Det hade
varit intressant att höra hur man motiverar detta i jämförelse med den nya Pär
Lagerkvist skolan där utemiljön är något helt annat. Den är ju exemplarisk med
mängder med stimulerande möjligheter för barnen. Men skillnaden utifrån ett
likvärdighetsperspektiv är enorm!
Svar från Vöfab: När det gäller utemiljön så har det från tiden då skolan byggdes varit
delvis ute-tema där skogen har varit en del i utemiljön och därmed lekyta för barnen.
Nu när det byggdes till ytterligare en flygel ska utemiljön kompletteras och detta
arbete pågår och kommer vara klart tidig vår 2018. Att det inte gjorts i direkt
anslutning till byggnationen har delvis berott på tidsbrist men även att detta har varit
ett separat uppdrag för oss.



Vill veta hur planerna på ev. ny högstadieskola går! Alternativt hur situationen löses
annars framöver då det blir platskris om ett par år.
Svar från utbildningsförvaltningen: Det har förts diskussioner kring en ny skola men
det har inte funnits några beslut i ärendet. Inför höstterminen 2018 utökas
Norregårdskolan med ytterligare basrum och plats för 75 fler elever.
Utbildningsförvaltningen har tillsatt en skolorganisationsutredning som har i uppdrag
att utreda och ta fram några olika förslag på hur stora våra skolor ska vara och var de
ska vara placerade, allt utifrån en hållbar och effektiv skolorganisation i Växjö
kommun. Projektet kommer delas upp i tätort/landsbygd. Samtliga områden ska vara
klara för politisk behandling i april 2018.



Cykelvägen till Norremark borde förbättras genom en cykelbro, detta har varit uppe
som medborgarförslag för flera år sen men landade i att alla cykelvägar skulle ses
över. Dags att ta upp frågan igen.

Svar från tekniska förvaltningen: Finns inga planer på någon cykelbro då en sådan
skulle bli alltför kostsam. Det finns en planskild passage under vägen längre norrut,
vilken erbjuds som det trafiksäkra alternativet.


Jag är väldigt missnöjd med hur mycket trafik det finns i allmänhet på Östra Lugnet det gör att det aldrig känns säkert att vara ute och gå i området med barn eftersom
man alltid behöver oroa sig för biltrafiken.
Jag skulle vilja veta varför alla gator på Östra Lugnet är genomfartsgator? Det är ju
mycket bättre i övriga delar av stan (Hovshaga, Teleborg) där bostadsgator är
återvändsgränder och endast de som bor på gatan behöver färdas där.
Jag skulle också vilja veta varför det finns så få trottoarer eller gångstigar på Östra
Lugnet? Det gör ju att man tvingas att vistas på högt trafikerade gator! Det känns
väldigt obehagligt när man har barn.
Svar från tekniska förvaltningen: Detta är en stadsbyggnadsfråga och en princip som
valts för området vad gäller att integrera gaturummet med byggnaderna. Gatan skall
vara till för alla och till motsats från andra stadsdelar tillåter nuvarande gatustruktur att
trafiken får fler vägval, dvs. alla fordon behöver inte alltid färdas på samma gata utan
trafiken fördelas på ett bättre sätt.

Direktmöte Östra Lugnet

Utbildningsförvaltningen
i Växjö kommun
Hållbar utbildning 1-20 år

Vår vision
”Barn och elever i vår verksamhet ges
möjlighet att nå höga resultat för att kunna
välja den utbildningsväg och den
karriärväg de vill inför framtiden. De
avslutar sin utbildning hos oss med stort
självförtroende och djup insikt om vilka
kunskaper, förmågor och kompetenser de
utvecklat för att bidra till utvecklingen av
vårt samhälle i entreprenöriell och
demokratisk anda.”

Hållbar utbildning
Utbildningsförvaltningens uppdrag är att
se till att de barn och elever som finns i
våra verksamheter utvecklas från nyfikna
kreativa ettåringar till kunniga, engagerade
20-åringar som är utrustade för ett vuxet
liv, såväl i vidare studier, i yrkeslivet som i
samhället i övrigt.

Helhetsperspektivet från 1 till 20 år ger:
• ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun,
• effektivare resursutnyttjande,
• minskat behov av kompensatoriska insatser tack vare systematiskt
arbete med tidiga insatser.

Verksamhetsidé
Barn och elever i våra verksamheter
ges möjlighet att nå höga resultat för
att kunna välja den utbildningsväg
och den karriärväg de vill inför
framtiden. De avslutar sin utbildning
hos oss med stort självförtroende
och djup insikt om vilka kunskaper,
förmågor och kompetenser de
utvecklat för att bidra i utvecklingen
av vårt samhälle i entreprenöriell och
demokratisk anda.

Målgemenskap för att
nå hög måluppfyllelse:
• inkluderande värdegrund och
kunskapssyn där alla kan lyckas,
• trygg och trivsam arbetsmiljö,
• lärprocesser utifrån forskning och
beprövad erfarenhet,
• kollegialt lärande i en professionell
yrkeskår
• det goda ledarskapet på alla nivåer
• välutvecklat systematiskt
kvalitetsarbete i tydlig styrkedja
• omvärldsbevakning

Östra Lugnet utbildar för livslångt lärande

Radon
…att mäta och varför?

Heléne Gårdebrink
Miljö‐ och hälsoskydds‐
inspektör

Vad är radon?
• Radioaktiv gas
• Risk för lungcancer (större risk för rökare)
• Kommer från marken, (vattnet eller byggnadsmaterialet)

Att mäta radon – varför?
• Mätning enda sättet att veta. Mäts i enheten Bequerell per kubikmeter
(Bq/m3)
• Finns riktvärden. ”Olägenhet för hälsan” = huset bör saneras om 200
Bq/m3, årsmedelvärde
• Finns miljömål
• Ingen bidragsmöjlighet (Boverket/Länsstyrelsen)
Ingen möjlighet för kommunen att förmedla mätningar

Att mäta radon – hur?
• Information och mätmetoder hos
Strålsäkerhetsmyndigheten.
• Kontakta ett mätlaboratorie t.ex:
MRM
Landauer Nordic
Radonanalys GJAB
Anticimex
Radonova
Eurofins
• Beställ en långtidsmätning

Vad ska jag göra om halten är hög?
• Ta reda på orsak
• Planera åtgärd
• Ta hjälp av konsult – fråga efter utbildning och referenser

Tänk vad det vore skönt om
radon vore grönt…!

Vad arbetar vi med och varför?
Samverkan
Relationer
Flexibilitet

Samhällsnivå
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkansforum
Nattvandring
Vuxenvandring
Förebyggande arbete i kommunen
Upp i rök
Ensamkommande
Projekt kring social oro
Våldsbejakande extremism
Akuta händelser

Individnivå
Gruppnivå
•
•

Kill‐ och tjejgrupper
Student, Karl‐Oskar, Valborg,
Skolavslutningar

•
•
•

12‐24 år
UVAS
KAA

Anders.gustafsson3@vaxjo.se
0470-43649

Per-Olof Löfberg
Trafikplaneringschef

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens ansvar
Gator och vägar
Park och Natur
Trafik
Stadsmiljö
Avfall
Vatten och avlopp

Tekniska förvaltningen






















TA‐planer/Grävtillstånd
LTF
Olycksstatistik
Trafikplanering
Trafikprognoser
Trafikräkningar
Blomlådor
EU‐projekt
Trafikinformation
Kollektivtrafik
Torghandel
Offentlig plats
Trafikutredningar
Dispenser
Buller
Avstängningar/Omledning
Trafiksignaler
Skyltar/Vägmarkeringar
Tillgänglighet
Parkering/Toaletter



Den regionala staden – en kärna i en samverkande region



Sjöarnas och parkernas stad där naturen ligger runt knuten



En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla
persontransporter i staden sker till fots, med cykel eller kollektivt färdmedel



En stad för alla som främjar trygghet, säkerhet och folkhälsa



En flerkärning stad där centrum har kvar sin småskaliga charm



Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen

100 000 inv.
ÖP - Mål

Fem Strategiområde:
•
•
•
•
•

Transportplan

Hållbar fordonstrafik
Mobility Management & IT
Gång
Cykel
Utvecklad kollektivtrafik
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Transportplan

Yteffektivitet

•
•
•
•
•

Växjö Centrum – Stationsområdet
Sandsbrovägen/Liedbergsgatan
Storgatan västerut
Hållplatser/Väderskydd
Realtidsskärmar

Stadsmiljöavtal - Buss

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linnégatan/Sandsbrovägen
Storgatan/Vaktvägen
Liedbergsgatan/Kungsgårdsvägen
Söderleden
Ulrikbergspromenaden
Rottne Centrum
Cykel‐P Växjö stad

Stadsmiljöavtal - Cykel

Aktuellt

Aktuellt 2014

Aktuellt 2015

Aktuellt

www.vaxjo.se
Per-Olof Löfberg
Trafikplaneringschef/
Växjö kommun
Tel:
Mobil:
E-post

0470-415 74
0733-76 85 91
per-olof.lofberg@vaxjo.se

Omsorgsnämnden

”Vi är OMSORG I FRAMKANT med hela
människan i centrum, med nöjda
omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga
medborgare”

Utbud av omsorg i området
Verksamhetsnamn

Typ av verksamhet

Antal platser

Evelid

Särskilt boende, äldre (Vardaga
nu, kommunal drift 171101)
Korttidsplatser, särskilt boende
för äldre (kommunal drift)
Gruppboende,
utvecklingsstörning, (Attendo)
Daglig verksamhet inom OF,
OMS fritid

54

Evelid
Evedal 9
Annevik

Hovshaga hemvård
Alla privata
hemtjänstföretag
Boendestöd

Hemtjänst kommunal drift
Hemtjänst privat

Normalt 20, kan
utökas till 26
6

Annevik
OMS-fritid erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter.
• Gruppverksamheter och fester
• Läger- och sommarverksamhet
• Fritidsgård
• Mötesplatsverksamhet
• Resor
På platsen finns två dagliga verksamheter:
• Servicegruppen och Annevik

Kvalitet på omsorgen i området
Hur nöjda är våra omsorgstagare med verksamheten….?
Evelids korttidsboende

97 %

Evedal 9 (privat)

88 %

Hemvård Hovshaga/Sandsbro

88 %

Linné hemvård & MKEF (privat)

91 %

Vardaga Evelid (privat)

86 %

Servicegruppen

80 %

E-Hälsa, IT i människans tjänst
Utvecklingsområden är många
Komplement till befintliga insatser
Exempel:
• Mobilitet, ”all information man behöver finns i mobilen”
• Individuell vårdplanering via video
• GPS-klocka
• Trygghetslarm, digitala
• e-tillsyn, tillsyn via trygghetskamera

