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KOMMUNSTYRELSEN 

Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se, 
s.sof@regeringskansliet.se 

Yttrande från Täby kommun angående 
promemorian Ökade möjligheter till användning 
av välfärdsteknik inom äldreomsorgen(Ds 
2022:4). 

Sammanfattning 

Täby kommun ställer sig positiv till promemorians förslag. Förslagen möjliggör 

användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och underlättar 

implementeringen av välfärdsteknik inom kommunerna. Det är positivt att 

användningen av digital teknik skyndsamt regleras. Olika former av 

välfärdsteknik som nämns i prememorian används i många kommuner vilket 

bidrar till effektivt resursutnyttjande och avlastar anhörigas och samhällets 

resurser. Täby kommun är positiv till att det föreslås en teknikneutral 

lagreglering istället för att reglera användningen av vissa utpekade tekniska 

produkter eftersom utvecklingen inom området går fort framåt. Täby kommun är 

även positiv till förslag till ändring i lagen om behandling av personuppgifter 

inom socialtjänsten. 

Synpunkter 

5.1 Socialtjänsten ska ges tydligt lagstöd för användning av digital 

teknik inom hemtjänsten och i särskilda boenden 

Täby kommun anser att förslagen möjliggör och underlättar användningen av 

digital teknik inom äldreomsorgen. Förslagen underlättar även implementering 

av välfärdsteknik inom området. Täby kommun är positiv till att användningen av 

digital teknik skyndsamt regleras. Olika former av välfärdsteknik som nämns i 

promemorian används i många kommuner och bidrar till effektivt 

resursutnyttjande och avlastar anhörigas och samhällets resurser. 

Grundprinciperna i socialtjänstlagen gäller  

Den enskilde kan välja bort insatser som utförs med digital teknik 
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Täby kommun anser att lagförslaget beaktar brukarens perspektiv och behov på 

ett bra sätt. Det framkommer att promemorians lagförslag inte innebär någon 

ändring av socialtjänstlagens grundprincip att biståndsinsatser som ges ska vara 

frivilliga. Teknikanvändningen ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet, att användningen så långt det är möjligt ska 

ta hänsyn till den enskildes önskemål och att insatser som genomförs med hjälp 

av digital teknik ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och stärka den 

enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Även insatser med hjälp av 

digital teknik ska vara av god kvalitet. 

Samtidigt anser Täby kommun att lagförslaget beaktar även kommunens 

perspektiv utifrån en verkställande roll. Vid verkställande av insats behöver en 

sammanvägning göras av olika omständigheter, till exempel av kostnaderna i 

jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det framkommer i 

förslaget att det inte kan finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja 

sociala tjänster oberoende av kostnad. Detta är viktigt utifrån kommunens 

perspektiv med demografisk utveckling och antalet äldre personer som behöver 

stöd från kommunen på sikt. 

5.2 Dataskyddsreglerna ska bli tydligare 

Det är positivt att förutsättningarna vid användning av välfärdsteknik tydliggörs 

och att informationssäkerhetsstärkande åtgärder införs generellt, mot bakgrund 

av de känsliga personuppgifter som behandlas inom socialtjänstens verksamhet.  

 



TÄBYO 

KOMMUNSTYRELSEN 

PROTOKOLL 
2022-05-30 

Dnr KS 2022/79-7 4 

§103 Svar på remiss: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen 

Täby kommun har fått promemorian om ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen på remiss. Promemorian innehåller förslag till en 
ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital 
teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller i särskilt boende. Exempel på digital 
teknik som nämns är trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera 
för tillsyn i bostaden. Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om 
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelserna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2023. 

Täby har fått promemorian på remiss för svar senast den 9 juni 2022. Ett yttrande har 
tagits fram där Täby kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 25 april 2022 till 
Socialdepartementet som sitt svar på remiss Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4). 

Expedieras: 

Utredare Eini Ruottinen 

Socialdepartementet både till s.remissvar@regeringskansliet.se och 
s.sof@regeringskansliet.se 
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