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Ljusnarsbergs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ökade 

möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)  

Ljusnarsbergs kommun ställer sig positiva till möjligheterna till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen och instämmer i lagförslaget. Vi ser dock som även 

andra kommuner tagit upp i sitt remissyttrande ett behov av att de personer som är under 

65 år också inkluderas i lagförslaget. 

 

Promemorian föreslår: 

förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får 

rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt 

boende. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar 

och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den 

mänskliga kroppen. Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på 

dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med funktioner som innebär 

monitorering, sensorering eller positionering. Vidare föreslås 

informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den personuppgiftsansvarige ska 

bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter och 

kontrollera åtkomst till sådana uppgifter. Det föreslås också att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer ska ges rätt att meddela närmare föreskrifter om 

vilken information som ska lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik. 

Promemorian avser bara hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Förslagen om 

de informationsstärkande åtgärderna omfattar dock hela socialtjänstens verksamhet. 

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 



 

 

 

Förslag till beslut 

Att avge ovanstående yttrande över remissen Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 

 

 

 

 

Camilla Hofström 

Socialchef  
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Bos § 96  Dnr KS 0068/2022-2  
    

Remissyttrande, Ds 2022:4 Ökade möjligheter still 
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, 
Socialdepartementet 

 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har inkommit med remiss daterad den 9 mars 2022 avseende 

departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 

inom äldreomsorgen (Ds 2022:4).  

 

Promemorian innehåller förslag till ändring av Socialtjänstlagen som innebär att 

socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av 

hemtjänst eller boende i särskilt boende. Därutöver finns förslag till ändringar i 

Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, bland annat krav för 

dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik samt informations-

säkerhetsstärkande åtgärder. 

 

Eventuella svar på remissen skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den  

9 juni 2022. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 april 2022 § 50 

uppdra åt socialchef Camilla Hofström upprätta förslag till remissvar. Förslaget 

till remissvar skall presenteras senast vid dagens sammanträde. 

 

Socialchef Camilla Hofström har inkommit med förslag till remissyttrande daterat 

den 12 maj 2022. 

 

Socialchef Camilla Hofström föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Camilla Hofström föreslår bildnings- och sociala utskottet avge 

föreliggande förslag till yttrande över Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4). 
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Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialdepartementet + handling 

Socialchef Camilla Hofström 
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