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 Socialdepartementet 

 

Remiss. Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen. Ds 2022:4 
 

Yttrande 

Socialnämnden Region Gotlands bedömning är att det genom att införa digital teknik 
som begrepp i socialtjänstlagen underlättas för framtida utveckling och det tydliggör 
att välfärdsteknik är en del av socialtjänstens insatser.   
 
Socialnämnden Region Gotland delar uppfattningen att bestämmelserna bör reglera 
användningen av välfärdsteknik generellt istället för att reglera användningen av 
specifika insatser och att de begränsas till att gälla utanför den mänskliga kroppen. 
 
Det är viktigt att kommunen får avgöra när insatsen ska vara digital, och att processer 
för godkännande och uppföljning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen och 
bedömningar av vad varje specifik teknik som införs innebär för den enskilde blir 
viktiga. Kommunen har då förutsättningar att ta ansvaret för de värdekonflikter och 
etiska frågor i användningen av välfärdsteknik som kan uppstå. 
 
Socialnämnden Region Gotlands bedömning är att förslaget gällande värnet om den 
personliga integriteten är i linje med dagens arbetssätt. De föreslagna skrivningarna 
gällande personuppgifter och hantering av dessa är tydliggörande, men påverkar inte 
oss utöver tolkningen av befintliga krav.  
 
Socialnämnden vill lyfta det som står i kapitel 5.1.3 angående läkemedelsrobotar. 
Att införa biståndsbedömning av läkemedelsrobot, efter att legitimerad personal 
bedömt detta som ”Praktisk hjälp vid egen vård” anser Socialnämnden Region 
Gotland som möjligt. Det är dock viktigt att bevaka omvårdnadspersonalens 
kompetens när en och samma uppgift kan utföras inom dels hälso- och 
sjukvårdslagen dels socialtjänstlagen. Vi välkomnar ett förtydligande av lagstiftningen 
för regelverket kring ordination, delegering och egen vård i samband med 
användandet av läkemedelsrobotar. 
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Rolf Öström 
Ordförande Socialnämnden 
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SON § 102 Remissvar. Ökade möjligheter till 
användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Ärendenummer: SON 2022/123 

Paragraf föregående instans: SON/AU § 78 

Socialnämndens beslut 

• Socialnämnden lämnar yttrandet som sitt svar på remissen 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Sammanfattning 

Remissen avser promemoria Ds 2022:4 som innehåller 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. 

Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten. 

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. 

Fokus sätts på att lyfta in digital teknik som begrepp i socialtjänstlagen i syftet 

att tydliggöra och synliggöra den digitala teknikens roll och syfte i 

socialtjänsten. Promemorians lagförslag innebär inte någon ändring av 

socialtjänstlagens grundprincip att biståndsinsatser som ges ska vara frivilliga 

och av god kvalitet. 

Hemtjänstinsatser och insatser i särskilda boenden för äldre innebär alltid ett 

intrång i den personliga integriteten, oavsett om insatsen görs med hjälp av 

digital teknik eller inte. Användningen av digital teknik vid dessa insatser 

tydliggör dock integritetsintrånget, eftersom det finns en osäkerhet kring vilka 

som har möjlighet att ta del av de uppgifter som samlas in och också hur länge 

uppgifterna sparas. För att stärka tilliten till sådana insatser är det därför viktigt 

att tekniken är utrustad med effektiva dataskyddsåtgärder som bl.a. säkerställer 

uppgiftsminimering och lagringsbegränsning. 

Förslagen i promemorian säkerställer att den enskilde tillförsäkras ett 

ändamålsenligt och proportionerligt skydd mot obehörigt intrång i den 

personliga integriteten. 

 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det genom att införa digital teknik som 

begrepp i socialtjänstlagen underlättas för framtida utveckling och det tydliggör 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-09 

Protokollsutdrag 



Socialnämnden 

Region Gotland 

Sammanträdesdatum 2022-06-09 

Protokollsutdrag 

Sida 2 (2) 

 

Digital justering 

 
 

att välfärdsteknik är en del av socialtjänstens insatser. Att inte digital teknik 

beskrivs genom konkreta produkter i lagtexten gör formuleringarna hållbara 

över tid. 

Förvaltningen anser det som viktigt att kommunen får avgöra när insatsen ska 

vara digital. 

Förvaltningen bedömer vidare att de förslagna skrivningarna gällande 

personuppgifter och hantering av dessa är tydliggörande, men inte påverkar oss 

utöver tolkningen av befintliga krav. 

 

Ärendets behandling under mötet 

Öystein Berge, kvalitetschef, föredrar ärendet. 

 

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

  

Ordförande finner bifall till yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2022-05-09 

Remissvar. SON Yttrande extern remiss Ds 2022:4 daterad 2022-05-09 

Remiss. Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen Ds 2022:4 Socialdepartementet inkom 2022-03-09 

Skickas till 

Socialdepartementet, ange diarienummer S2022/01403 

Öystein Berge, Kvalitetschef 

Kristina Pajuäär, Administrativ chef  
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