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Vård- och omsorgsnämndens yttrande på remiss av 
Departementspromemoria 2022:4-Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen  

Sammanfattning 

Vård och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun har givits möjligheten 
att lämna yttrande på remiss av Departementspromemoria 2022:4-Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 
Möjligheten att bevilja insatser enligt Socialtjänstlagen genom 
välfärdstekniska lösningar ger enligt Vård- och omsorgsnämnden en ökad 
flexibilitet för verksamheten samt möjlighet till högre nyttjandegrad av dess 
resurser. Vidare ökar också den enskildes självständighet genom olika 
välfärdstekniska lösningar som till exempel genom användandet av en 
läkemedelsrobot. Den enskilde behöver inte vänta tills personal finns på 
plats för att få sin medicin utan kan på egen hand inta sina läkemedel med 
hjälp av påminnelse och dosering av en läkemedelsrobot.  
 
Tryggheten för den enskilde ökar också när möjligheten att påkalla hjälp 
finns via kamera och GPS larm. 
 
Vad gäller välfärdsteknik till personer som har en nedsatt beslutsförmåga 
vill Vård- och omsorgsnämnden föreslå för Socialdepartementet att ett 
förtydligande bör ske avseende beslutsförmågan och samtycke hos den 
enskilde i lagtexten i det förslag till lag om ändring i Socialtjänstlagen 
(2001:453) 4 kap. 
 
Vidare ställer sig Vård- och omsorgsnämnden sig positiv till de krav på 
dataskyddsåtgärder som förslås vid användandet av digital teknik. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser att paragraf 10 gällande verksamhetens 
ansvar för säkerhetsåtgärder och skydd av uppgifter om enskilda som 
relevant och viktig för att stärka den enskildes skydd. 

Slutligen anser Vård- och omsorgsnämnder att promemorian bör utreda 
rollen som godman eller förvaltare mer innan slutgiltigt ställningstagande 
sker till införandet av nya paragrafer i såväl Socialtjänstlagen (2001:453) 
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som i Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten.  

 
8.1 Förslag till lag om ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 
 
I efterföljande stycken redovisas vård- och omsorgsnämndens 
kommentarer på promemorian.  
 

Vård och omsorgsnämnden ställer sig positiva till ett införande av tydligare 
lagstöd avseende digital teknik inom äldreomsorgen. Möjligheten att bevilja 
insatser enligt Socialtjänstlagen genom välfärdstekniska lösningar ger en 
ökad flexibilitet för verksamheten samt möjlighet till högre nyttjandegrad av 
dess resurser. Vidare ökar också den enskildes självständighet genom 
olika välfärdstekniska lösningar som till exempel genom användandet av en 
läkemedelsrobot. Den enskilde behöver inte vänta tills personal finns på 
plats för att få sin medicin utan kan på egen hand inta sina läkemedel med 
hjälp av påminnelse och dosering av en läkemedelsrobot.  

Tryggheten för den enskilde ökar också när möjligheten att påkalla hjälp 
finns via kamera och GPS larm. 

Vad gäller välfärdsteknik till personer som har en nedsatt beslutsförmåga 
vill Vård- och omsorgsnämnden påtala att beslutsförmågan ibland kan vara 
svår att bedöma hos den enskilde vid behov av insatser enligt 
Socialtjänstlagen. Således föreslår Vård- och omsorgsnämnden för 
Socialdepartementet att ett förtydligande bör ske avseende 
beslutsförmågan och samtycke hos den enskilde i lagtexten i det förslag till 
lag om ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap som föreslagits,  

2c §   Digitalteknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst eller 
boende i en sådan form som avses i 5 kap§ andra och tredje styckena. Den 
digitala och tekniken får bara användas utanför den mänskliga kroppen. 

  

8.2 Förslaget till lag om ändring av lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänstlagen 

 

Vård och omsorgsnämnden har inga synpunkter eller kommentarer 
avseende förslaget till ny paragraf 9 i Lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig 
positiva till de krav på dataskyddsåtgärder som förslås vid användandet av 
digital teknik.  

Även paragraf 10 som också är ny och som tydliggör verksamhetens 
ansvar gällande säkerhetsåtgärder i syfte att begränsa obehörigas åtkomst 
till uppgifter om enskilda inom socialtjänsten, anser vård- och 
omsorgsnämnden som relevanta och viktiga för att stärka den enskildes 
skydd. 
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Övriga kommentarer från Vård och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden anser att promemorian endast berör i liten 
omfattning närstående som vårdar en anhörig. Rollen som godman eller 
förvaltare lyftes inte upp i promemorian. Möjligtvis bör detta område utredas 
mer innan slutgiltigt ställningstagande sker till införandet av ny paragraf i 
Socialtjänstlagen (2001:453)  

  

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Oxelösunds kommun 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2022-05-24   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 28        Dnr VON.2022.22               
 
 

Yttrande över remiss av departementspromemoria Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen. 
 
2. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på remissyttrande. 

 
Sammanfattning 
 
Vård och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun har givits möjligheten att yttra sig 
på remiss avseende Departementspromemoria 2022:4-Ökade möjligheter till 
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Promemorian innehåller förslag till 
en ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) vilken innebär att nämnden får rätt att 
använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller särskilt boende. Med 
särskilt boende innefattas även korttidsboende, enligt definitionen av särskilt boende i 
5 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453). Exempel på detta är trygghetskameror med 
GPS funktion, läkemedelsrobotar, kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken 
får bara användas utanför den mänskliga kroppen. 

Vidare lämnas också förslag på ändringar i Lagen (2001:254) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på dataskydds-
åtgärder vid användning av digitala teknik med funktioner som innebär monitorering, 
sensorering eller positionering. Vidare föreslås även informationssäkerhetsstärkande 
åtgärder som innebär att den personuppgiftsansvarige skall 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 skall ges rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken 
information som skall lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik.  

Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet avseende 
hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock gäller de 
informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens verksamhet. 

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-05. 
Förslag till yttrande 2022-05-05. 
Remiss av departementspromemoria Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4) 
Remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen  
(Ds 2022:4) 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  2022-05-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Von § 28        Dnr VON.2022.22               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kristina Tercero föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Regeringskansliet, Socialdepartementet 
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