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Socialnämndens beslut

• Socialnämnden ställer sig bakom Socialförvaltningens svar på remiss och lämnar
det som sitt eget.

Region Gotland har fått möjlighet att lämna synpunkter på Välfärdsteknik i
äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU
2020:14. Betänkandet innebär lagförändringar inom socialtjänstlagen, patientlagen,
offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen och avser att
underlätta införande av välfärdsteknik för personer som har långvariga eller
bestående svårigheter att fatta egna beslut. Region Gotland är i stora delar överens
med utredningens förslag. Däremot ser vi ett behov av förtydligande avseende de i
remissen föreslagna lagtexterna gällande socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Region Gotland håller inte med utredningens förslag att finansiering
inte utgår. Kostnad för utökad förstärkning av informationssäkerheten samt utökat
åtagande föreligger. Medel bör tillsättas enligt finansieringsprincipen.
Bedömning

1.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Region Gotland gör samma bedömning som utredningen förutsatt att föreslaget
tillägg till hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i enlighet med utredningens förslag
införs. Däremot ser vi ett behov av förtydligande i lagtexten avseende vägledning och
evidensbaserad kvalitetssäkring när det gäller den individuella behovsbedömningen.
1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten
Region Gotland gör samma bedömning som utredningen. Region Gotland är positiv
till beslutet men ser en utökad kostnad för detta.
1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Region Gotland gör samma bedömning som utredningen.
1.4 Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821)
Region Gotland gör samma bedömning som utredningen.
1.5 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Region Gotlands Socialnämnd gör i samrådan med chefsläkare i Hälso- och
sjukvårdsnämnden samma bedömning som utredningen. Vi ser även i hälso- och
sjukvårdslagen samma behov av förtydligande i lagtexten avseende vägledning och
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evidensbaserad kvalitetssäkring när det gäller den individuella behovsbedömningen,
som i socialtjänstlagen.
Ekonomiska konsekvenser
Region Gotland anser likt Sveriges Kommuner och Regioner att det innebär
kostnader för en förstärkning av informationssäkerheten. Region Gotland anser
vidare att det även är ett utökat åtagande och därför bör omfattas av
finansieringsprincipen.
Ärendets behandling under mötet

Caroline Allard, projektledare, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2020
Skickas till
Socialdepartementet
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Förslag till beslut

•

Socialnämnden ställer sig bakom Socialförvaltningens svar på remiss och lämnar
det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotland har fått möjlighet att lämna synpunkter på Välfärdsteknik i
äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14.
Betänkandet innebär lagförändringar inom socialtjänstlagen, patientlagen,
offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen och avser att
underlätta införande av välfärdsteknik för personer som har långvariga eller
bestående svårigheter att fatta egna beslut. Region Gotland är i stora delar överens
med utredningens förslag. Däremot ser vi ett behov av förtydligande avseende de i
remissen föreslagna lagtexterna gällande socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Region Gotland håller inte med utredningens förslag att finansiering
inte utgår. Kostnad för utökad förstärkning av informationssäkerheten samt utökat
åtagande föreligger. Medel bör tillsättas enligt finansieringsprincipen.

Ärendebeskrivning
1.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Region Gotland gör samma bedömning som utredningen förutsatt att föreslaget
tillägg till hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i enlighet med utredningens förslag
införs. Däremot ser vi ett behov av förtydligande i lagtexten avseende vägledning och
evidensbaserad kvalitetssäkring när det gäller den individuella behovsbedömningen.
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten

Region Gotland gör samma bedömning som utredningen. Region Gotland är positiv
till beslutet men ser en utökad kostnad för detta.

1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Region Gotland gör samma bedömning som utredningen.

1.4 Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Region Gotland gör samma bedömning som utredningen.

1.5 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Region Gotlands Socialnämnd gör i samrådan med chefsläkare i Hälso- och
sjukvårdsnämnden samma bedömning som utredningen. Vi ser även i hälso- och
sjukvårdslagen samma behov av förtydligande i lagtexten avseende vägledning och
evidensbaserad kvalitetssäkring när det gäller den individuella behovsbedömningen,
som i socialtjänstlagen.

Ekonomiska konsekvenser

Region Gotland anser likt Sveriges Kommuner och Regioner att det innebär
kostnader för en förstärkning av informationssäkerheten. Region Gotland anser
vidare att det även är ett utökat åtagande och därför bör omfattas av
finansieringsprincipen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2020
Remiss – Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
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