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Sammanfattning 

Burlövs kommun välkomnar förslagen i promemorian. Burlövs kommun delar beskrivningen av 

att de utmaningar avseende kompetensförsörjning och demografi som är aktuella i Sverige ford-

rar en utökad användning av digital teknik inom bland annat äldreomsorgen. För att möjliggöra 

att kommuner på ett rättssäkert sätt kan tillgodogöra sig teknikutvecklingens möjligheter be-

hövs en författningsreglering som tydliggör förutsättningarna för användandet av välfärdstek-

niska lösningar. 

Burlövs kommun tillstyrker samtliga av promemorians förslag. Burlövs kommun instämmer i det 

övergripande syftet att reglera användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och stärka 

informationssäkerheten för den personliga integriteten. Burlövs kommun ser också ett behov av 

att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att utfärda föreskrifter 

om informationssäkerhet.  

Yttrande 

5.1 Socialtjänsten ska ges tydligt lagstöd för användning av digital teknik inom 

hemtjänsten och i särskilda boende 

5.1.1 Användningen av digital teknik i äldreomsorgen behöver få tydligare lagstöd 

Burlövs kommun tillstyrker förslaget om att införa en bestämmelse om att digital teknik får an-

vändas när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. 

Burlövs kommun delar beskrivningen av att de utmaningar avseende kompetensförsörjning och 

demografi som är aktuella i Sverige fordrar en utökad användning av digital teknik inom bland 

annat äldreomsorgen. Burlövs kommun anser att digitala lösningar inom äldreomsorgen kan in-

nebära ökad flexibilitet och medföra att de personella resurserna kan användas där de gör 

störst nytta. För att möjliggöra att kommuner på ett rättssäkert sätt kan tillgodogöra sig teknik-

utvecklingens möjligheter behövs en författningsreglering som tydliggör förutsättningarna för 

användandet av välfärdstekniska lösningar. Detta är särskilt viktigt för att skydda socialtjänstla-

gens grundläggande intentioner om att verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. 
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Burlövs kommun anser att det är positivt om bestämmelsen hålls neutral för att ta höjd för fort-

satt digital utveckling och nya tekniska lösningar. 

5.2 Dataskyddsreglerna ska bli tydligare 

5.2.3 Dataskyddsåtgärder för digital teknik med vissa funktioner 

Burlövs kommun tillstyrker förslaget. 

Burlövs kommun anser att det finns behov av en ny bestämmelse tydliggör kraven på uppgifts- 

och lagringsminimering för sådana funktioner i digital teknik som innebär ett särskilt stort in-

tegritetsintrång. Detta för att säkerställa att endast de personuppgifter som är nödvändiga för 

att uppnå syftet med användningen av monitorering, sensorering eller positionering behandlas. 

Dessutom bör de personuppgifter som samlas in med hjälp av den digitala tekniken inte heller 

sparas längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med biståndsinsatsen. 

5.2.4 Förstärkning av säkerhetsåtgärder inom socialtjänsten 

Burlövs kommun tillstyrker förslaget. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning finns skyldighet att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder för 

personuppgiftsbehandling genom digital teknik och för all annan personuppgiftsbehandling 

inom socialtjänsten. Socialtjänsten saknar specificering och villkor för behörighets- och åtkomst-

begränsning och likaså saknas uttryckliga föreskrifter om åtkomst och sammanställning av upp-

gifter, sökbegrepp och behörighetskontrollsystem. Burlövs kommun ser därför positivt på att 

förslag ges om bestämmelser som syftar till att stärka dataskyddet och mer detaljerade före-

skrifter om behandlingen av personuppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområde. 

5.2.5 Den enskilde ska informeras om personuppgiftsbehandling 

Burlövs kommun tillstyrker förslaget. 

Öppenhet är en av de grundläggande dataskyddsprinciperna i EU:s dataskyddsförordning, med 

särskild tyngd vid den registrerades rätt att få information om personuppgiftsbehandling samt 

möjligheten till rättelse, radering och begränsning. 

Burlövs kommun ställer sig positiv till förslaget om att den myndighet som regeringen bestäm-

mer ska ges rätt att meddela föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den enskilde 

inför användningen av digital teknik. Burlövs kommun vill också betona vikten av att information 

som lämnas är anpassad efter aktuell målgrupp så att den upplevs som tillgänglig och begriplig. 

 

På kommunstyrelsens vägnar 

 

Amelie Gustafsson 

Ordförande Filip Liedholm 

 Nämndsekreterare 
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