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Promemorian Ds 2022:14 Ökade möjligheter 

till användning av välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen 
 

(dnr S2022/01403) 
 

Göteborgs Stads samlade bedömning är att ställa sig bakom promemorian och dess 

förslag. 

 

Göteborgs Stads bedömning 
Göteborgs Stad delar utredarnas bedömning att äldreomsorgen står inför stora 

utmaningar. Den demografiska utvecklingen och de möjligheter som den tekniska 

utvecklingen innebär gör att äldreomsorgen de kommande åren står inför behov av, och 

möjligheter till, strukturella förändringar. Det finns många fördelar med att använda 

välfärdsteknik vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen. Ökad användning av 

välfärdsteknik i omsorgen kan bidra till ökad flexibilitet i insatsernas utformning och 

genomförande med bibehållen eller ökad kvalitet. 

Biståndsbedömning inom socialtjänsten ska ha fokus på den enskildes förmågor att 

tillgodose sina behov. I utredningsprocessen ska handläggaren identifiera hur den 

enskilde kan tillgodose sina behov med olika stöd och hjälpmedel för att uppnå skälig 

levnadsnivå. Det är, enligt äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, rimligt att i den 

processen först undersöka hur den enskilde självständigt, med stöd av hjälpmedel, kan 

uppnå skälig levnadsnivå innan utredningen inriktas på behov av personalstöd. Det 

avgörande bör samtidigt vara individens egen upplevelse av vilket val av insatser som 

bäst främjar självständighet och skälig levnadsnivå. Att beslut om bistånd i form av 

välfärdsteknisk lösning sker i utredningsfas av ärendet stärker rättssäkerheten eftersom 

den enskilde ges möjlighet att överklaga beslutet.  

Promemorian argumenterar för nödvändigheten i att använda digital teknik inom 

äldreomsorgen, och därmed behandling av känsliga personuppgifter i systemen som 

möjliggör den digitala tekniken. I detta resonemang anser Göteborgs Stad att det saknas 

rättslig tydlighet och prejudikat som styrker nödvändigheten, med IMY:S avgörande 

gällande Gnosjö kommun (DI-2019-7782) som exempel. I detta avgörande ansåg IMY att 

man inte kan anse användningen av digital teknik som nödvändig. Göteborgs Stad saknar 
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också resonemang gällande konsekvensbedömning och begäran av samrådsyttrande enligt 

artikel 35 i dataskyddsförordningen. 

Förslaget omfattar endast insatser i form av hemtjänst och särskilda boenden för äldre. 

Göteborgs Stad ställer sig frågande till denna avgränsning. Göteborgs Stads bedömning är 

att behovet av och möjligheter till användning av välfärdsteknik finns i flera av 

socialtjänstens verksamheter.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen anser det angeläget att frågan kring 

hanteringen av samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga utreds och att 

riktlinjer för hur frågan ska hanteras prioriteras, då denna grupp utgör en stor andel av 

äldreomsorgens målgrupp. Således exkluderas denna grupp från de möjligheter som 

övriga personer inom målgruppen erbjuds. 

Den samlade bedömningen från Göteborgs Stad är att dela socialdepartementets 

konsekvensbedömning om att promemorians förslag inte skärper kraven i förhållande till 

vad som gäller enligt socialtjänstlag och dataskyddsförordningen, utan endast tydliggör 

vad som krävs för att leva upp till kraven. Förslagen anses alltså inte innebära någon 

skärpning jämfört med vad som ändå redan får anses gälla i fråga om 

informationssäkerhet till följd av artikel 32 i Dataskyddsförordningen. 

 

Göteborgs Stad önskar sammanfattningsvis i detta remissyttrande uttrycka 

angelägenheten för det som inte omfattas i denna promemoria, men som har stark 

påverkan och begränsning för hur välfärdsteknik kan användas idag. 

 



 

 

Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsförvaltning, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§ 134 N160-0392/22 

Svar på remiss gällande ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. Yttrande över remiss Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen (Socialdepartementet Ds 2022:4), i enlighet med bilaga 2 i äldre 

samt vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, översänds till 

Socialdepartementet. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-04-24 

Protokollsanteckningar 
Denise Cresso Nydén (Fi) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Jag vill lägga till i protokollet att det i remissvaret borde nämnas att om brukaren inte 

kan fatta beslut själv, så kan en god man alternativt förvaltare tillfrågas.” 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissvaret skickas till Socialdepartementet. 

 

 

Protokollsutdragets riktighet intygas av administratör Walentine Andersson 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
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