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Sammanträdesdatum

2020-08-25

Kommunstyrelsen

§7

Dnr GKS/2020:318

Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst,
Dnr GKS/2020:318
Förslag till beslut
Förslag till yttrande antas och översänds till regeringskansliet.
Sammanfattning
Socialdepartementet har genom enheten för socialtjänst och
funktionshinderpolitik gett Grums kommun i uppdrag att svara på
Socialdepartementets remiss angående utredningen ”Framtidens
teknik i omsorgens tjänst” (SOU 2020:14).
Socialchef Lotta Österlund Jansson har utarbetat förslag till remissvar
och föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag
Remiss 2020-04-20
Tjänsteskrivelse 2020-06-22
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-06-30
Beslutet skickas till
s.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
s.sof@regeringskansliet.se
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Datum

2020-06-22
Referens

GKS/2020:318
Kommunfullmäktige
Lotta Österlund Jansson, 0555-422 77
Socialchef
lotta.osterlund-jansson@grums.se
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

S2020/01396/SOF Remittering utav SOU 2020:14 Framtidens
teknik i omsorgens tjänst
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottet ställer sig bakom förslaget till remissyttrandet.

Sammanfattning
Socialdepartementet genom enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik har
gett Grums kommun uppdrag att svara på Socialdepartementets remiss angående
utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” (SOU 2020:14)
Remissvar från Grums kommun avseende utredningen om Välfärdsteknik i
äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst
SOU 2020:14
Angående sid 17 i sammanfattningen står det ordagrant: För att säkerställa att
socialtjänstens bedömningar vilar på ett gott beslutsunderlag både vad gäller
beslutsförmågan och det medicinska och sociala behoven hos den enskilde, behöver
flera professioner, personcentrerat i team. Sådan samverkan sker redan idag inom
ramen för regleringen om samordnad individuell plan ( SIP) men också i särskilda
boenden för äldre. Grums kommun ser att SIP fortfarande har utmaningar då
kommunen ser att SIP kan användas mer än det görs idag.
Grums kommun tycker att det är bra att man kommer att ta fram vägledning för
tillämpning av bestämmelserna gällande god och nära vård för framtidens
välfärdsteknik i äldreomsorgen. Bra att det finns en plan på att inrätta ett nationellt
centrum för utveckling av äldreomsorgen.
Grums kommun har inget ytterligare att tillägga.
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Tillämpning av barnkonventionen
Grums kommun har tagit barnkonventionen i beaktande

Beslutsunderlag
Remiss 2020-04-20
Tjänsteskrivelse 2020-06-22

Beslutet skickas till
s.remissvar@regeringskansliet.se
kopia till s.sof@regeringskansliet.se

