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Yttrande 

 

Genom föreslagen reglering i socialtjänstlagen (2001:453) klargörs att sådan välfärdsteknik 

som omfattas av promemorian kan användas under samma förutsättningar som övriga insat-

ser beslutade enligt lagen. 

 

Föreslagen reglering i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

(2001:454) innebär ett förtydligande vad avser hur personuppgifter ska behandlas samt säker-

ställer att den enskildes personuppgifter och integritet skyddas. 

 

Det är av vikt att krav som avser informationssäkerhet och dataskydd är tydligt formulerade 

eftersom det påverkar socialnämndernas utgångspunkt och möjlighet att ställa adekvata krav 

vid upphandling av välfärdsteknik.  

 

Med hänsyn till den mängd känsliga personuppgifter som behandlas inom socialtjänstens 

område framstår det som särskilt påkallat att den reglering som avser personuppgiftsbehand-

ling på området förtydligas genom lag.  

 

Lagförslagen ger socialnämnderna i sin egenskap av personuppgiftsansvariga bättre förutsätt-

ningar att uppfylla krav på en säker informationshantering och säkerhet för enskilda vars per-

sonuppgifter hanteras. I förlängningen torde det innebära att de grundläggande principerna 

om dataskydd, särskilt principen om öppenhet samt principen om integritet och konfidentia-

litet, blir lättare att tillämpa i praktiken vad avser digital teknik inom de delar inom social-

tjänstens verksamhetsområde som omfattas av promemorian. Sannolikt underlättar regle-

ringen redan vid kravställning när myndigheten står i begrepp att upphandla men också i 

kommunikationen med enskilda vars personuppgifter behandlas eftersom det blir tydligare 
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både för myndigheten och enskilda vilka krav som ställs på personuppgiftsbehandling i sam-

band med användning av välfärdsteknik. Denna teknik i sig utgör en möjliggörare som kan 

frigöra kompetens och resurser till annan omvårdnad samtidigt som integritetsskyddsper-

spektivet gör sig särskilt stark gällande på socialtjänstens område.  

 

Med hänvisning till vad som har anförts ovan välkomnar kommunstyrelsen en tydligare re-

glering på området för personuppgiftsbehandling vid användandet av välfärdsteknik.  
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