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Vård- och omsorgsnämnden

Budget- och verksamhetsuppfºljning per april

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budget- samt verksamhetsuppföljning per april (Tertial 1) godkänns.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Förvaltningarna har sammanställt var sina tertialrapporter för de aktiviteter, nyckeltal och
den ekonomiska uppföljning som avser januari-april.

Resultatutfallet ackumulerat per april för VON totalt uppgår till -1.7 mkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -0,5 mkr och SOF -1,2 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2,5 mkr och
SOF 0,3 mkr, totalt för VON således 2,8 mkr.

Den aktuella helårsprognosen uppgår totalt för VON till -5,1 mkr, varav för ÄF +/- 0 tkr och
SOF -5,1 mkr. Helårsprognosen innefattar härvid förväntade underskott inom SOF
avseende övrig individ- och familjeomsorg totalt -3,3 mkr samt integration totalt -1,8 mkr.

Social- och omsorgsförvaltningen
Uppföljning av aktiviteter

Under tertial 1, 2022, har social- och omsorgsförvaltningen en hög genomförandegrad av
planerade aktiviteter. Aktiviteter finns kopplade till samtliga koncernmål. Planerade
aktiviteter, förutom en, har genomförts till och med april och inga ytterligare har tillkommit.

Under perioden har stora omvärldsförändringar påverkat verksamheten, som till exempel
Rysslands invasion av Ukraina. Andra omständigheter som påverkat förvaltningen är
exempelvis hög belastning på barn- och unga-enheten gällande inkomna ärenden samt ett
stort behov av externa placeringar vilket lett till ett större behov av konsulter än väntat.

Nyckeltal

Social- och omsorgsförvaltningen har från nämnden direktiv att så långt som möjligt välja
egna familjehem när en placering av barn/unga behöver göras och så få placeringar som
möjligt i konsulentstödd verksamhet. Därmed följer förvaltningen nyckeltal som beskriver
"Placeringskostnad per dygn i konsulentstödd verksamhet". Basvärde: 10 050 kr/dygn.

Nyckeltalet ligger för de fyra månaderna januari till april i snitt på 11 644 kr/dygn. Det beror
på att några nya placeringar behövt göras i början av året där inget alternativ funnits.
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Datum

2022-05-16 VON.2022.4

Prognosen visar dock på att dygnskostnaden ser ut att återgå till nivå under basvärde från
och med juni 2022.

Verksamhetsutveckling/förändringsbeskrivning

Samtliga områden inom området verksamhetsutveckling och förändringsbeskrivning går
framåt, och flera beräknas slutföras under året.

Äldreomsorgsförvaltningen
Uppföljning av aktiviteter

För att uppnå nämndens mål utför verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen
aktiviteter som är kopplade till målen under årets gång.

Avseende det första kvartalet 2022 följer äldreomsorgsförvaltningen den angivna tidsramen
för samtliga aktiviteter, med undantag från två som pausats med anledning av pågående
chefsrekrytering inom båda hemtjänstgrupper. I samband med att ordinarie enhetschefer
tillsätts förväntas de pausade aktiviteterna återupptas under hösten 2022.

Nyckeltal

Under första kvartalet 2022 har både utförd tid av beviljad tid och utförd tid av arbetad tid
minskat inom hemtjänsten. Sammanfattningsvis är bedömningen att den beviljade tiden
inte alltid överensstämmer med den enskildes behov och att effektiviseringar kan göras
inom detta område. Detta förväntas åtgärdas i samband med att ordinarie enhetschefer och
bemanningsprojektet löper vidare.

Beslutsunderlag
Tertialrapporter från Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen per
april 2022.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
KS
KF
Förvaltningschefer
Verksamhetsekonom
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Aktivitetsuppföljning

Mod och framtidstro

Aktiviteter inom VON:s verksamhetsområde finns kopplade till samtliga koncernmål. Alla planerade

aktiviteter har genomförts till och med april och inga ytterligare har tillkommit. APT hålls exempelvis

enligt samverkansavtal och enligt framtagen dagordning. En attraktiv arbetsplats erbjuds exempelvis

genom möjlighet till semesterväxling, gemensamma luncher i arbetsgrupperna, samt fokus på att

praktikanter trivs och på sikt vill arbeta inom organisationen. Gällande att inkludera medarbetare i så

många beslutsprocesser som möjligt deltar medarbetare exempelvis vid rekryteringar, involveras i

framtagande i verksamhetsrutiner, semesterplanering och i samverkan både internt och externt.

Aktiviteter Status

Bibehålla befintlig struktur för APT Pågående

Erbjuda en attraktiv arbetsplats Pågående

Införa Wifi på alla enheter inom
förvaltningen.

Pågående

Inkludera medarbetarna i så många
beslutsprocesser som möjligt.

Pågående

Tal till text Pågående

Trygg och säker uppväxt

Aktiviteter inom VON:s verksamhetsområde finns kopplade till samtliga koncernmål. Alla planerade

aktiviteter har genomförts till och med april och inga ytterligare har tillkommit. Förvaltningen utnyttjar

numera en familjehemsbank för att söka och rekrytera familjehem, samt har strukturerat om så att

förvaltningen numera har två socialsekreterare med fokus på familjehemmen.

Aktiviteter Status

Utöka kommunens familjehemsbank med
egna familjehem.

Pågående

Utöka tjänster familjehemssekreterare Pågående

God folkhälsa

Aktiviteter inom VON:s verksamhetsområde finns kopplade till samtliga koncernmål. Planerade

aktiviteter, förutom en (informationsinsats), har genomförts till och med april och inga ytterligare har

tillkommit. Exempelvis är schema och aktivitetsprogram inför sommarens kollovecka fastställt. Alla

genomförandeplaner inom LSS görs om utifrån IBIC och kommer vara klart senast till årsskiftet. En

rutin är framtagen kring hur förvaltningen ska följa upp återaktualiserade ärenden gällande barn och

unga.

Aktiviteter Status

Bibehålla behandlingstrappan och främja
vård på hemmaplan

Pågående

Genomföra kolloaktivitet LSS Pågående

Informationsinsats Pågående

Säkerställa genomförandeplaner Pågående

Uppföljning av återaktualisering Pågående

Utbilda berörda medarbetare i IBIC Pågående
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Attraktiv bostadsort

Aktiviteter inom VON:s verksamhetsområde finns kopplade till samtliga koncernmål. Alla planerade

aktiviteter har genomförts till och med april och inga ytterligare har tillkommit. Information om

hänvisningskoppling av telefon samt information om mailhantering på APT har redan tagits upp eller

kommer tas upp inom alla enheter innan sommaruppehållet.

Aktiviteter Status

Information om hänvisningskoppling av
telefon på APT

Pågående

Information om mailhantering på APT Pågående

Hållbar utveckling

Aktiviteter inom VON:s verksamhetsområde finns kopplade till samtliga koncernmål. Alla planerade

aktiviteter har genomförts till och med april och inga ytterligare har tillkommit. En aktivitet påbörjas 1/7.

Kontakt tas med sjukfrånvarande personal enligt kommunens rutiner i alla enheter. Samverkansmöte

mellan socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och jobbcoach är genomfört och planeras att

genomföras månadsvis framledes. Upphandling av ny bil inom barn/unga-enheten är pågående och

kriterierna följer de miljömässiga hållbarhetsmål som nämnden och kommunen har.

Aktiviteter Status

Följa rutiner vid sjukskrivning Pågående

Genomföra samverkansmöten. Pågående

Kartläggning Pågående

Upprätta individuell planering. Pågående

Upprätta en handlingsplan. Ej påbörjad

Välja miljöbil vid ny upphandling. Pågående

Bibehålla verksamhetsmöten inom
respektive enhet

Pågående

Sammanfattning

Under årets första fyra månader har förvaltningen en hög genomförandegrad av planerade aktiviteter.

Under perioden har stora omvärldsförändringar påverkat verksamheten. Till exempel Rysslands

invasion av Ukraina. Lokala omständigheter som påverkar förvaltningen är exempelvis hög belastning

på barn- och unga-enheten gällande inkommande ärenden samt stort behov av externa placeringar.

Nämndens egen styrning i övrigt

Nyckeltal

Social- och omsorgsförvaltningen har från nämnden direktiv att så långt som möjligt välja egna

familjehem när en placering av barn/unga behöver göras, och därmed så få placeringar som möjligt i

konsulentstödd verksamhet. Av den anledningen följer förvaltningen nyckeltal som beskriver

"Placeringskostnad per dygn i konsulentstödd verksamhet". Basvärde: 10 050 kr/dygn.

Januari: 11 910

Februari: 11 537

Mars:11 610

April: 11 520
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Nyckeltalet ligger för de fyra månaderna i snitt på 11 644 kr/dygn. Det beror på att några nya

placeringar behövt göras i början av året som det inte funnits något alternativ för. Prognosen visar

dock på att dygnskostnaden ser ut att återgå till nivå under basvärde från och med juni.

Verksamhetsutveckling

Här beskrivs utvecklingsprocesser/projekt som inte nämnts tidigare i rapporten.

HVB för unga på hemmaplan: förslag är presenterat för VON och förvaltningen inväntar vidare

direktiv.

Digitalt arbetsprov: Digitalt arbetsprov används sedan december 2021 som en del i

rekryteringsförfarandet för all nyanställd omsorgspersonal (alla anställningsformer). Inom förvaltningen

har en (1) nyrekrytering gjorts sedan dess och provet användes då som stöd.

Främja skolnärvaro: Sedan augusti 2021 är tre familje- och skolpedagoger anställda som en

utvecklingssatsning i samverkan mellan VON och UN. Pedagogerna möter i första skedet unga med

pågående problematisk skolfrånvaro men ska även på sikt kunna arbeta förebyggande så att

skolfrånvaro inte uppstår.

Nytt LSS-boende 2023: byggnation pågår och planerad inflytt är våren 2023. I samband med inflytt i

nya boendet stänger LSS-boendet på Klockartorpsvägen där vi i dagsläget har fyra boende.

Anledningen till att det stängs är för att lokalerna bedöms numera som undermåliga. Det nya boendet

har sex platser.

Robotisering ekonomiskt bistånd: processen inväntar besked om ett eventuellt nytt

verksamhetssystem ska upphandlas innan man kan gå vidare.

Elektronisk ankomstanmälan: processen planeras att påbörjas till hösten.

Suicidprevention: Då regionen 2021 antog en suicidpreventiv strategi uppmanas även kommunerna

att anta en lokal plan. Förslag på kommunövergripande handlingsplan är färdigställd och ska

presenteras.

För barnens bästa i Sörmland (länet): alla huvudmän förväntas anta målbilden under våren 2022

och kommer därmed börja gälla som direktiv för arbetet inom länet från och med september.

Gemensamt verksamhetssystem (länet): det pågår en förstudie som håller på att presenteras.

Beslut förväntas under våren 2022 hur fortsatt arbete ska fortlöpa.

Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

Följs upp delår och helår.

Nämndernas driftredovisning

Nedanstående resultatuppföljning per april 2022 (tkr), avser en övergripande redovisning av Vård- och

omsorgsförvaltningen, det vill säga både Äldreomsorgsförvaltningen och social- och

omsorgsförvaltningen.
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Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt. Ansvarsrapport per nämnd.

Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt. Ansvarsrapport totalt

föregående år.

Verksamhetsindelad redovisning (2 pos), VON totalt.
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Verksamhetsindelad redovisning (2-3 pos), VON totalt.

Utfall mot budget

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -1,7 mkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -0,5 mkr och SOF -1,2 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2,5 mkr och SOF 0,3 mkr,
och totalt för VON således 2,8 mkr.

Inledningen av 2022 präglas alltjämt i hög grad av coronapandemin med de olika restriktioner och
påverkan detta medför för verksamheterna. Under årets första kvartal noteras en mycket hög
sjukfrånvaro inom ÄF och där en stor del av denna belastning är direkt hänförlig till
pandemisituationen. De coronarelaterade merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier
och övertid för täckande av vakanser föranledda av pandemin. Även om ersättningen från staten för
ökade sjuklönekostnader kommer att avslutas efter den sista mars, räknar förvaltningarna i dagsläget
med att kunna täcka dessa merkostnader genom sådana ersättningar tillsammans med reserverade
medel. Dessa förväntade bidragsintäkter har ännu inte gottskrivits den aktuella resultatredovisningen.
Förvaltningarna särredovisar även fortlöpande sina merkostnader avseende corona för att i efterhand
kunna följa upp dess omfattning. Av försiktighetsskäl redovisar förvaltningarna utfallet inklusive
sådana merkostnader, men med särskild notering om dessa merkostnaders storlek.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2-3 positioner) för VON totalt kan de större
resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -0,3 mkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre externa
placeringskostnader tillsammans med uteblivna intäkter avseende försäljning av plats på Oliven.
Dessa högre kostnader kompenseras i viss mån av vakanser inom ordinarie arbetsgrupper.

Barn och ungdomsvård, -0,3 mkr. Underskottet kan i huvudsak hänföras till högre externa
placeringskostnader, men som i viss mån kompenseras av vakanser inom ordinarie arbetsgrupper.
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Ekonomiskt bistånd, 0,4 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till vakanser inom ordinarie
arbetsgrupp.

Övrig individ och familjeomsorg, -1,5 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader
än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare. Även
utgörs underskottet av högre kostnader än budgeterat gällande placeringar inom skyddat boende.

Äldreomsorg ordinärt boende, -1,4 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Även utgörs underskottet av att kostnader för
inhyrda sjuksköterskor inom hemsjukvården överskrider budget. Det samlade underskottet innefattar
dock en belastning från coronarelaterade merkostnader. Dessa merkostnader uppgår till totalt 1,5 mkr
för perioden och kompenserar vid intäktsavräkning således hela det ansamlade underskottet.

Äldreomsorg särskilt boende, 0,7 mkr. Överskottet är i huvudsak hänförligt till lägre personalkostnader
än budgeterat. Även inom särskilt boende kan en hög sjukfrånvaro noteras för det första kvartalet och
som i stor utsträckning är relaterad till pandemin. Coronarelaterade merkostnader ingår i resultatet
med 1,0 mkr.

Övrig äldreomsorg, 0,4 mkr. Rubriken övrig äldreomsorg innefattar verksamheten för gemensam
administration inom äldreomsorgen men även verksamheter avseende funktionshinder såsom
kontaktperson och boendestöd. Det aktuella överskottet hänför sig huvudsakligen till vakanser inom
administration och boendestöd.

Insatser enl LSS, 0,4 mkr. Det aktuella överskottet kan i huvudsak hänföras till ett positivt resultat i
förhållande till budget för verksamheten inom personlig assistans. Resultatet inkluderar
coronarelaterade merkostnader för perioden med totalt 0,3 mkr.

Integration -0,3 mkr. Inom området för integration kan noteras en sjunkande ersättningsnivå från
Migrationsverket i förhållande till vad som förutsattes i budgetberäkningarna för 2022. I huvudsak
förklaras det aktuella underskottet av sådana sänkta förväntningar på bidragsintäkter från
Migrationsverket. Det pågående kriget i Ukraina gör också att det kan förväntas en ökad belastning på
verksamheten under 2022 och där uppbyggd organisation och resurser sannolikt behöver
upprätthållas, och kanske stärkas ytterligare. Det är i dagsläget okänt om och hur eventuellt
tillkommande bidrag från Migrationsverket kan utformas och tillfalla kommunerna. I avvaktan på
sådana besked förväntas verksamheten generera ett underskott, där annars en strikt följsamhet i
organisation och kostnader i förhållande till erhållna bidrag skulle erfordrats.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande
kontogrupper:

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per mars underskrider budget med 1,9 mkr. Avvikelsen
förklaras i hög grad av olika vakanser inom såväl SOF som ÄF, men där motstående kostnader för
inhyrd personal och konsulter i stället ökat. Inom kontogruppen återfinns även coronarelaterade
merkostnader om totalt ca 2,6 mkr.

Köp av verksamhet, utfallet ackumulerat per mars överskrider budget med 3,6 mkr. Avvikelsen
förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrd personal och konsulter,
samt även högre kostnader avseende placeringar inom barn och ungdomsvården samt missbruksvård
vuxen.

Utfall jämfört med föregående år

Vid en jämförelse mellan det prognostiserade helårsutfallet för innevarande år 2022, kontra det
faktiska helårsutfallet för föregående år 2021, kan noteras några större avvikelser med åtföljande
kommentar. Utfallsvärdet föregående år anges inom parentes.

Bidragsintäkter, 11,0 mkr (26,2 mkr). Bidragsintäkterna beräknas sjunka med ca 15,2 mkr, -58,1%.
Minskningen kan hänföras huvudsakligen till sänkta bidrag från Migrationsverket och sänkta bidrag
avseende coronastöd. Härtill har bidragsfinansieringen från Försäkringskassan avseende Personlig
assistans avslutats sedan denna verksamhet övergått på extern utförare under 2021.

Övriga intäkter, 21,0 mkr (19,1 mkr). Övriga intäkter beräknas öka med ca 1,9 mkr, 9,9%.
Kontogruppen innefattar hyresintäkter från boenden och där det i jämförelsen mellan åren tillkommit
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den nya avdelningen Ekan inom särskilt boende, samt även en ny gruppbostad inom LSS-
verksamheten.

Personalkostnader, -246,6 mkr (-234,1 mkr). Personalkostnaderna beräknas totalt sett öka med ca
12,5 mkr, 5,3%. Förutom sedvanlig lönerörelse kan viss utökad verksamhet noteras för tillkommande
avdelning inom särskilt boende samt tillkommande gruppbostad inom LSS.

Lokalkostnader, -33,6 mkr (-29,6 mkr). Lokalkostnaderna beräknas öka med ca 4,0 mkr, 13,5%.
Ökningen kan vid sidan av sedvanlig hyresutveckling tillskrivas de tillkommande lokalerna för nytt
särskilt boende samt ny gruppbostad inom LSS-verksamheten.

Kostnader för köp av verksamhet, -30,0 mkr (-35,3 mkr). Kostnaderna inom kontogruppen beräknas
sammantaget minska med 5,3 mkr, -15,0%. Inom kontogruppen kan noteras att de förväntade
kostnadsökningarna avseende inhyrda socialsekreterare och placeringar inom skyddat boende
kompenseras i jämförelsen mellan åren av sänkta kostnader för inhyrda sjuksköterskor och
konsulentstödda familjehemsplaceringar.

Prognos helår

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON sammantaget till -5,1 mkr, varav för ÄF +/- 0 tkr och
SOF -5,1 mkr.

Helårsprognosen innefattar härvid förväntade underskott inom SOF avseende;

Övrig individ och familjeomsorg totalt -3,3 mkr. Hänförligt till ökade kostnader avseende inhyrd
personal och konsulter 2,5 mkr, samt ökade kostnader avseende placeringar inom skyddat boende 0,8
mkr.

Integration totalt -1,8 mkr. Hänförligt till sänkta bidragsnivåer från Migrationsverket. Det kan härvid
noteras att resultatbelastningen avseende underskottet inom Integrationsverksamheten är kopplad till
de åtaganden kommunen har för att möta behoven i Ukrainakrigets spår. På så sätt att förvaltningen i
andra fall skulle ha behövt avveckla sina kostnader som en konsekvens av sänkta bidragsintäkter.
Något som förvaltningen för närvarande inte anser sig kunna göra med hänsyn till den situation som
råder.

Prognostotalen innefattar inte någon belastning avseende corona, då dessa merkostnader förväntas
täckas av motsvarande bidragsintäkter under 2022.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av
verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta pandemin och de eventuellt långsiktiga effekter för
exempelvis sjukfrånvaro som denna kan medföra. Förvaltningarna arbetar vidare med åtgärder som
avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i balans med sina tilldelade
anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

Projektarbete avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och resursplanering.

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-
verksamheten.

Arbete med rekryteringar inom SOF avseende socialsekreterare.

Översyn av eventuella vakanser som uppstår och tillsättandet av tjänster.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

ÄF avser även att fortsatt arbeta inom hemtjänsten utefter den omorganisering som skett för att
förhålla sig till fastslagen budget.
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Investeringar

Nedan tabell visar aktuellt utfall avseende budgeterade investeringar för Vård- och omsorgsnämnden
totalt.

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande nya larm inom särskilt
boende, vidareutveckling verksamhetssystem inom SOF, samt även inventarier till det nya särskilda
boendet. Dessa poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget från 2021.
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Aktivitetsuppföljning

Mod och framtidstro

Aktiviteter Status

Införa digital avvikelsehantering i
verksamhetssystemet treserva.

Vänteläge

Med anledning av att utvecklingsstrateg haft delat uppdrag som enhetschef har denna aktivitet pausats

under första kvartalet. Förväntas återupptas under hösten 2022, när ordinarie enhetschef inom

hemtjänsten har tillsatts.

God folkhälsa

Aktiviteter Status

Information om fallprevention och
hälsofrämjande åtgärder

Pågående

Implementera struktur utifrån framtaget
informationsmaterial om fallprevention

Ej påbörjad

Arrangera aktiviteter för att sprida
information under fallpreventionsveckan

Pågående

Aktiviteterna följer angiven tidsram.

Trygg och värdig ålderdom

Aktiviteter Status

Implementering av struktur för
ankomstsamtal samt upprättande och
uppföljning av genomförandeplaner

Pågående

Implementering av struktur för
uppstartsamtal samt upprättande och
uppföljning av genomförandeplaner.

Pågående

Ta fram struktur för grundplanering inom
teamen i hemtjänstgrupperna

Pågående

Implementering av struktur för fast
omsorgskontakt

Pågående

Uppföljning av brukartid på individ och
gruppnivå för medarbetarna.

Vänteläge

Genomföra bemötandeutbildningar Ej påbörjad

Implementering av struktur för
kontaktmannaskap

Pågående

Inventering av medarbetarnas behov i
förhållande till verksamheternas behov

Ej påbörjad

Framtagande av bemanningshandbok Pågående

Fastställande av bemanningsbehov Ej påbörjad

Fastställa struktur för tillsättning av
vakanser – bemanning med hjälp av
resurspass.

Pågående
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Implementera struktur för arbete utifrån
bemanningshandboken

Ej påbörjad

Aktiviteterna följer i sin helhet den angivna tidsramen, med undantag för aktiviteten om uppföljning av

brukartid på individ- och gruppnivå för medarbetarna. Med anledning av att ordinarie enhetschefer

rekryteras under första kvartalet 2022 har inte tidsramen kunnat hållas. Arbetet beräknas återupptas

senare under år 2022, när enhetschefer tillsatts för båda hemtjänstgrupper.

Attraktiv bostadsort

Aktiviteter Status

Utreda möjlighet att öppna träffpunkter för
äldre över 65 år

Avslutad

Utskick i maj och september med
information om rutin för
hänvisningskoppling till samtliga
enhetschefer för att sprida till berörda
medarbetare

Pågående

Mejl från medborgare ska besvaras inom
24 timmar

Pågående

Utredning av möjlighet att öppna träffpunkt för personer över 65 år är avslutad, med anledning av att

nämnden under sammanträde 2022-04-26 godkände förvaltningens förslag om att verksamheten

Bojen ska omformas till en öppen verksamhet.

Övriga aktiviteter följer angiven tidsram.

Hållbar utveckling

Aktiviteter Status

Strukturerad metod för rätt val av
ersättande fordon

Pågående

Följer angiven tidsram.

Förändringsbeskrivning

Effektiviseringsområden Status

Processer/flöden/roller Pågående

Schemaläggning/bemanning Pågående

Digitalisering Ej påbörjad

Bemanningsprojektet som är kopplat till äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning är

påbörjad.

Att digitalisering ej ännu är påbörjad följer angiven tidsram. Implementering sker först efter att

ovanstående punkter är avslutade.

Aktiviteterna inom förändringsbeskrivningen kopplas till koncernmålet ”Trygg och värdig ålderdom”.

- Framtagande av bemanningshandbok

- Fastställande av bemanningsbehov

- Fastställa struktur för tillsättning av vakanser – bemanning med hjälp av resurspass

- Implementera struktur för arbete utifrån bemanningshandboken
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Sammanfattning

För att uppnå nämndens mål utför verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen aktiviteter som är

kopplade till målen under årets gång.

Avseende det första kvartalet 2022 följer äldreomsorgsförvaltningen den angivna tidsramen för

samtliga aktiviteter och varje enhetschef har rapporterat deras arbete hittills under årets gång. Detta

med undantag för två aktiviteter som pausats med anledning av att rekrytering av ordinarie

enhetschefer inom ordinärt boende pågår under första kvartalet 2022. I samband med att ordinarie

enhetschefer tillsätts förväntas de pausade aktiviteterna återupptas.

Eftersom aktiviteterna pågår under större delen av 2022 är de flesta pågående, eller ej ännu

påbörjade. Detta är i enlighet med angiven tidsram.

Nämndens egen styrning i övrigt

Nyckeltal

Nyckeltal Basvärde Per sista mars

Utförd tid av beviljad tid, hemtjänst 73 % 62 %

Utförd tid av arbetad tid 50 % 49 %

Nyckeltal rapporteras per sista mars 2022. Detta då nyckeltal färdigställs tidigast den 15 varje månad

för att säkerställa att alla eventuella ändringar kommer med.

Gapet mellan utförd tid och beviljad tid är fortsatt stort och har ökat under första kvartalet. Detta beror i

viss mån på att det har antalet brukare som varit på korttidsboende ökat, samt att beslutad tid

fortfarande finns kvar även om hemtjänsten inte kan verkställa det. Det finns även som förvaltningen

tidigare meddelat en stor skillnad mellan den tid som är kopplad till biståndsbeslutet och den tid som

det faktiskt tar att utföra insatsen. Detta då insatser som beslutas i viss mån kan samplaneras, vilket

gör att insatstiden kan kortas i planeringen jämfört med beslutet. Detta är något förvaltningen arbetar

med att ta fram en struktur för att säkerställa att beslutad och utförd tid närmar sig varandra.

Brukartiden har minskat i förhållande till ingångsvärdet. Detta beror till stor del på att verksamheten

haft ökad planeringstid i samband med inskolning av biträdande enhetschefer. Hemtjänsten har även

haft en hög frånvaro vilket lett till att vikarieanvändningen har ökat. Vikarierna har inte alltid de

delegeringar som krävs för att kunna utföra alla arbetsuppgifter. Detta medför att tillsvidareanställda

måste åka till flera brukare för att utföra korta medicinska insatser, vilket även ökar kringtiden i

utförandet.

Nämndernas driftredovisning

Nedanstående resultatuppföljning per april 2022 (tkr), avser en övergripande redovisning av Vård- och

omsorgsförvaltningen, det vill säga både Äldreomsorgsförvaltningen och social- och

omsorgsförvaltningen.
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Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt. Ansvarsrapport per nämnd.

Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt. Ansvarsrapport totalt

föregående år.

Verksamhetsindelad redovisning (2 pos), VON totalt.
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Verksamhetsindelad redovisning (2-3 pos), VON totalt.

Utfall mot budget

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -1,7 mkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -0,5 mkr och SOF -1,2 mkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2,5 mkr och SOF 0,3 mkr,
och totalt för VON således 2,8 mkr.

Inledningen av 2022 präglas alltjämt i hög grad av coronapandemin med de olika restriktioner och
påverkan detta medför för verksamheterna. Under årets första kvartal noteras en mycket hög
sjukfrånvaro inom ÄF och där en stor del av denna belastning är direkt hänförlig till
pandemisituationen. De coronarelaterade merkostnaderna avser i huvudsak tillsättande av vikarier
och övertid för täckande av vakanser föranledda av pandemin. Även om ersättningen från staten för
ökade sjuklönekostnader kommer att avslutas efter den sista mars, räknar förvaltningarna i dagsläget
med att kunna täcka dessa merkostnader genom sådana ersättningar tillsammans med reserverade
medel. Dessa förväntade bidragsintäkter har ännu inte gottskrivits den aktuella resultatredovisningen.
Förvaltningarna särredovisar även fortlöpande sina merkostnader avseende corona för att i efterhand
kunna följa upp dess omfattning. Av försiktighetsskäl redovisar förvaltningarna utfallet inklusive
sådana merkostnader, men med särskild notering om dessa merkostnaders storlek.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2-3 positioner) för VON totalt kan de större
resultatavvikelserna i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -0,3 mkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre externa
placeringskostnader tillsammans med uteblivna intäkter avseende försäljning av plats på Oliven.
Dessa högre kostnader kompenseras i viss mån av vakanser inom ordinarie arbetsgrupper.

Barn och ungdomsvård, -0,3 mkr. Underskottet kan i huvudsak hänföras till högre externa
placeringskostnader, men som i viss mån kompenseras av vakanser inom ordinarie arbetsgrupper.
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Ekonomiskt bistånd, 0,4 mkr. Överskottet hänför sig huvudsakligen till vakanser inom ordinarie
arbetsgrupp.

Övrig individ och familjeomsorg, -1,5 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre kostnader
än budgeterat avseende konsultstöd för tillfällig täckning av vakanser för socialsekreterare. Även
utgörs underskottet av högre kostnader än budgeterat gällande placeringar inom skyddat boende.

Äldreomsorg ordinärt boende, -1,4 mkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Även utgörs underskottet av att kostnader för
inhyrda sjuksköterskor inom hemsjukvården överskrider budget. Det samlade underskottet innefattar
dock en belastning från coronarelaterade merkostnader. Dessa merkostnader uppgår till totalt 1,5 mkr
för perioden och kompenserar vid intäktsavräkning således hela det ansamlade underskottet.

Äldreomsorg särskilt boende, 0,7 mkr. Överskottet är i huvudsak hänförligt till lägre personalkostnader
än budgeterat. Även inom särskilt boende kan en hög sjukfrånvaro noteras för det första kvartalet och
som i stor utsträckning är relaterad till pandemin. Coronarelaterade merkostnader ingår i resultatet
med 1,0 mkr.

Övrig äldreomsorg, 0,4 mkr. Rubriken övrig äldreomsorg innefattar verksamheten för gemensam
administration inom äldreomsorgen men även verksamheter avseende funktionshinder såsom
kontaktperson och boendestöd. Det aktuella överskottet hänför sig huvudsakligen till vakanser inom
administration och boendestöd.

Insatser enl LSS, 0,4 mkr. Det aktuella överskottet kan i huvudsak hänföras till ett positivt resultat i
förhållande till budget för verksamheten inom personlig assistans. Resultatet inkluderar
coronarelaterade merkostnader för perioden med totalt 0,3 mkr.

Integration -0,3 mkr. Inom området för integration kan noteras en sjunkande ersättningsnivå från
Migrationsverket i förhållande till vad som förutsattes i budgetberäkningarna för 2022. I huvudsak
förklaras det aktuella underskottet av sådana sänkta förväntningar på bidragsintäkter från
Migrationsverket. Det pågående kriget i Ukraina gör också att det kan förväntas en ökad belastning på
verksamheten under 2022 och där uppbyggd organisation och resurser sannolikt behöver
upprätthållas, och kanske stärkas ytterligare. Det är i dagsläget okänt om och hur eventuellt
tillkommande bidrag från Migrationsverket kan utformas och tillfalla kommunerna. I avvaktan på
sådana besked förväntas verksamheten generera ett underskott, där annars en strikt följsamhet i
organisation och kostnader i förhållande till erhållna bidrag skulle erfordrats.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande
kontogrupper:

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per mars underskrider budget med 1,9 mkr. Avvikelsen
förklaras i hög grad av olika vakanser inom såväl SOF som ÄF, men där motstående kostnader för
inhyrd personal och konsulter i stället ökat. Inom kontogruppen återfinns även coronarelaterade
merkostnader om totalt ca 2,6 mkr.

Köp av verksamhet, utfallet ackumulerat per mars överskrider budget med 3,6 mkr. Avvikelsen
förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat avseende inhyrd personal och konsulter,
samt även högre kostnader avseende placeringar inom barn och ungdomsvården samt missbruksvård
vuxen.

Utfall jämfört med föregående år

Vid en jämförelse mellan det prognostiserade helårsutfallet för innevarande år 2022, kontra det
faktiska helårsutfallet för föregående år 2021, kan noteras några större avvikelser med åtföljande
kommentar. Utfallsvärdet föregående år anges inom parentes.

Bidragsintäkter, 11,0 mkr (26,2 mkr). Bidragsintäkterna beräknas sjunka med ca 15,2 mkr, -58,1%.
Minskningen kan hänföras huvudsakligen till sänkta bidrag från Migrationsverket och sänkta bidrag
avseende coronastöd. Härtill har bidragsfinansieringen från Försäkringskassan avseende Personlig
assistans avslutats sedan denna verksamhet övergått på extern utförare under 2021.
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Övriga intäkter, 21,0 mkr (19,1 mkr). Övriga intäkter beräknas öka med ca 1,9 mkr, 9,9%.
Kontogruppen innefattar hyresintäkter från boenden och där det i jämförelsen mellan åren tillkommit
den nya avdelningen Ekan inom särskilt boende, samt även en ny gruppbostad inom LSS-
verksamheten.

Personalkostnader, -246,6 mkr (-234,1 mkr). Personalkostnaderna beräknas totalt sett öka med ca
12,5 mkr, 5,3%. Förutom sedvanlig lönerörelse kan viss utökad verksamhet noteras för tillkommande
avdelning inom särskilt boende samt tillkommande gruppbostad inom LSS.

Lokalkostnader, -33,6 mkr (-29,6 mkr). Lokalkostnaderna beräknas öka med ca 4,0 mkr, 13,5%.
Ökningen kan vid sidan av sedvanlig hyresutveckling tillskrivas de tillkommande lokalerna för nytt
särskilt boende samt ny gruppbostad inom LSS-verksamheten.

Kostnader för köp av verksamhet, -30,0 mkr (-35,3 mkr). Kostnaderna inom kontogruppen beräknas
sammantaget minska med 5,3 mkr, -15,0%. Inom kontogruppen kan noteras att de förväntade
kostnadsökningarna avseende inhyrda socialsekreterare och placeringar inom skyddat boende
kompenseras i jämförelsen mellan åren av sänkta kostnader för inhyrda sjuksköterskor och
konsulentstödda familjehemsplaceringar.

Prognos helår

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON sammantaget till -5,1 mkr, varav för ÄF +/- 0 tkr och
SOF -5,1 mkr.

Helårsprognosen innefattar härvid förväntade underskott inom SOF avseende;

Övrig individ och familjeomsorg totalt -3,3 mkr. Hänförligt till ökade kostnader avseende inhyrd
personal och konsulter 2,5 mkr, samt ökade kostnader avseende placeringar inom skyddat boende 0,8
mkr.

Integration totalt -1,8 mkr. Hänförligt till sänkta bidragsnivåer från Migrationsverket. Det kan härvid
noteras att resultatbelastningen avseende underskottet inom Integrationsverksamheten är kopplad till
de åtaganden kommunen har för att möta behoven i Ukrainakrigets spår. På så sätt att förvaltningen i
andra fall skulle ha behövt avveckla sina kostnader som en konsekvens av sänkta bidragsintäkter.
Något som förvaltningen för närvarande inte anser sig kunna göra med hänsyn till den situation som
råder.

Prognostotalen innefattar inte någon belastning avseende corona, då dessa merkostnader förväntas
täckas av motsvarande bidragsintäkter under 2022.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av
verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta pandemin och de eventuellt långsiktiga effekter för
exempelvis sjukfrånvaro som denna kan medföra. Förvaltningarna arbetar vidare med åtgärder som
avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i balans med sina tilldelade
anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

Projektarbete avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och resursplanering.

Uppföljningar med särskilt fokus på att minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Kontinuerlig översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-
verksamheten.

Arbete med rekryteringar inom SOF avseende socialsekreterare.

Översyn av eventuella vakanser som uppstår och tillsättandet av tjänster.

Kontinuerlig bevakning avseende effekterna av det pågående kriget i Ukraina.

ÄF avser även att fortsatt arbeta inom hemtjänsten utefter den omorganisering som skett för att
förhålla sig till fastslagen budget.



Äldreomsorgsförvaltningen, Tertial 110(10)

Investeringar

Nedan tabell visar aktuellt utfall avseende budgeterade investeringar för Vård- och omsorgsnämnden
totalt.

Det aktuella utfallet innefattar till största del fortsatta investeringsposter gällande nya larm inom särskilt
boende, vidareutveckling verksamhetssystem inom SOF, samt även inventarier till det nya särskilda
boendet. Dessa poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget från 2021.
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Social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen
Katarina Haddon
Kristina Tercero

Åtgärder för budget i balans 2022

1. Social- och omsorgsförvaltningens samt
äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

1). Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

2). Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anhålla från
kommunfullmäktige om möjlighet att redovisa budgetunderskott för 2022
baserat på social- och omsorgsförvaltningens prognostiserade underskott.

3). Vård- och omsorgsnämnden beslutar att äldreomsorgsförvaltningens
pågående aktiviteter inom förvaltningen skall fortsätta att bedrivas enligt
tidigare fastställd plan för att upprätthålla en budget i balans över 2022.

2. Sammanfattning
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden
beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen att återkomma med ett förlag på budget i balans
för 2022. Bakgrunden är det prognostiserade underskottet som social- och
omsorgsförvaltningen flaggat för.

Det beräknade underskottet för SOF på helår är -5,1 mkr:

 -2,5 mkr hänförs konsultkostnader

 -0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader

 -1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Äldreomsorgsförvaltningens prognos på helår är +/-0.

2.1 Social- och omsorgsförvaltningen
Orsaken till det förväntade budgetunderskottet inom social- och
omsorgsförvaltningen utgörs av ökade kostnader och minskade intäkter
inom områden som förvaltningen själva i dagsläget inte ser sig kunna råda
över. Förvaltningen ser få omedelbart lättillgängliga åtgärder för att uppnå
en budget i balans, som inte skulle få stora konsekvenser för
verksamheten. Ett alternativ som förvaltningen ser som möjligt är att lägga
ner all verksamhet som ej är lagstadgad. Alternativet ger dock stora
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konsekvenser för förvaltningen och kommunen. Även finns alternativet att
inte tillsätta vakanta tjänster under 2022 som inte utför myndighetsutövning.

Konsekvenser

Konsekvens av att inte utföra det som åligger social- och
omsorgsförvaltningen innebär att förvaltningen brister i att följa
lagstiftningen. Konsekvens av att lägga ner ej lagstadgad verksamhet skulle
bli att långsiktiga besparingar uteblir samt att den effektiva vård och goda
behandlingsresultat som idag är ett faktum skulle utebli. På sikt skulle
kostnaderna öka kraftigt. Redan beviljade insatser skulle då behöva
verkställas av extern aktör vilket skulle resultera i ökade kostnader.
Konsekvens av att minska kommunens integrationsarbete är svår att
överblicka men troligtvis en ökad kostnad inom ekonomiskt bistånd samt
svårigheter att hantera en eventuell ökad arbetsbelastning i och med
förväntad flyktingström från Ukraina. Konsekvens av att inte tillsätta vakanta
tjänster är ökad arbetsbelastning på befintlig personal.

2.2 Äldreomsorgsförvaltningen
Under 2021 genomfördes en omorganisering inom hemtjänsten i
äldreomsorgsförvaltningen. Omorganiseringen var ett led utefter tidigare
förslag i den genomlysning som skett i förvaltningen av extern part under
2019. Organisationsförändringen innebar att tidigare fem hemtjänstgrupper
slogs ihop till två större enheter. Syftet med omorganiseringen var att nyttja
befintliga resurser på bättre sätt, skapa en mer jämlik vård och omsorg för
medborgarna samt att höja kvalitén. Förändringen genomfördes under
september 2021 och i samband med denna skedde även en översyn av
beslutade insatser hos brukarna samt antal medarbetare i de olika
arbetsgrupperna.

En del i arbetet med omorganiseringen var att skapa team med tydligare
ansvarsfördelning samt för att öka trygghet och kontinuiteten hos brukarna.
Arbetet har initierats och påbörjats, en planering finns också för fortsatt
arbete under 2022.

Sommaren 2021 pausades kortvårdsboendet Lotsen. Detta som en aktivitet
för att få budget i balans 2021. Under hösten 2021 sammanfördes därför all
växelvård och kortvård till avdelningen Hällen. Arbetet med att skapa en
god verksamhet för såväl brukare som personal på Hällen har pågått under
2021 och även under våren 2022. All växelvård har nu därför flyttats ut till
särskilt boende på såväl Björntorp som på Sjötången. Detta har inneburit
minskat behov av extra arbetspass på Hällen vilket kommer att ge effekt på
budgeten över året.

Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022 innefattar
bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att skapa budget i
balans över tid inom förvaltningen. Heltid som norm är en partsgemensam
överenskommelse emellan SKR och Kommunal vilket innebär att all
omsorgspersonal har rätt att arbeta heltid. Behovet av arbetskraft inom
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offentlig sektor ökar kraftigt kommande år. Heltidsresan är en del för att
möta denna utveckling. För att hantera de konsekvenser som uppstår vid
heltidsarbete har förvaltningen i förändringsbeskrivningen för 2022 anlitat
en extern part.

Konsekvenser/Ekonomi

Genom att fortsätta med de aktiviteter som initierats och också påbörjats
inom förvaltningen görs bedömningen att äldreomsorgsförvaltningen har en
budget i balans vid 2022 års slut.

Bedömningen är också att projektet inom bemanningsplanering och
bemanningsekonomi skall ge en långsiktig budget i balans för
äldreomsorgsförvaltningen

Konsekvenser/Personal – Arbetsmiljö

Syftet med aktiviteterna inom hemtjänsten är att de skall leda till en bättre
arbetsmiljö då uppdrag och förväntningar på personalen är tydliga och
uttalade.

Även arbetet med bemanningsplanering och bemanningsekonomi skall leda
till en bättre arbetsmiljö på sikt. Upprättandet av en bemanningshandbok
skall skapa samsyn och tydlighet runt vilka regler som skall gälla vid
schemaplanering och ledighet vilket ger bättre förutsättningar för balans
emellan arbete och fritid vilket också främjar frisknärvaron.

Beslutsunderlag:

Förslag till budget i balans – Äldreomsorgsförvaltningen, 2022-05-05.

Förslag till budget i balans – Social- och omsorgsförvaltningen, 2022-05-16.

Förvaltningschef Handläggare

Katarina Haddon/Kristina Tercero Alexandra Westin

Utvecklingsstrateg

Beslut till:

KS

VON

FC (FÅ)

Ekonom SOF/ÄF
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Äldreomsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

Förslag till budget i balans 2022 -
Äldreomsorgsförvaltningen

1. Sammanfattning
Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden
beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen att återkomma med en plan på budget i balans
för 2022. Äldreomsorgsförvaltningens prognos för 2022 är 0 tkr.

Under 2021 genomfördes en omorganisering inom hemtjänsten i
äldreomsorgsförvaltningen. Omorganiseringen var ett led utefter tidigare
förslag i den genomlysning som skett i förvaltningen av extern part under
2019. Organisationsförändringen innebar att tidigare fem hemtjänstgrupper
slogs ihop till två större enheter. Syftet med omorganiseringen var att nyttja
befintliga resurser på bättre sätt, skapa en mer jämlik vård och omsorg för
medborgarna samt att höja kvalitén. Förändringen genomfördes under
september 2021 och i samband med denna skedde även en översyn av
beslutade insatser hos brukarna samt antal medarbetare i de olika
arbetsgrupperna.

En del i arbetet med omorganiseringen var att skapa team med tydligare
ansvarsfördelning samt för att öka trygghet och kontinuiteten hos brukarna.
Arbetet har initierats och påbörjats, en planering finns också för fortsatt
arbete under 2022.

Sommaren 2021 pausades kortvårdsboendet Lotsen. Detta som en aktivitet
för att få budget i balans 2021. Under hösten 2021 sammanfördes därför all
växelvård och kortvård till avdelningen Hällen. Arbetet med att skapa en
god verksamhet för såväl brukare som personal på Hällen har pågått under
2021 och även under våren 2022. All växelvård har nu därför flyttats ut till
särskilt boende på såväl Björntorp som på Sjötången. Detta har inneburit
minskat behov av extra arbetspass på Hällen vilket kommer att ge effekt på
budgeten över året.

Äldreomsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning 2022 innefattar
bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att skapa budget i
balans över tid inom förvaltningen. Heltid som norm är en partsgemensam
överenskommelse emellan SKR och Kommunal vilket innebär att all
omsorgspersonal har rätt att arbeta heltid. Behovet av arbetskraft inom
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offentlig sektor ökar kraftigt kommande år. Heltidsresan är en del för att
möta denna utveckling. För att hantera de konsekvenser som uppstår vid
heltidsarbete har förvaltningen i förändringsbeskrivningen för 2022 anlitat
en extern part.

2. Ärendet
Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden
beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen att återkomma med en plan på budget i balans
för 2022. Äldreomsorgsförvaltningens prognos för 2022 är 0 tkr.

För att få en budget i balans över tid så har äldreomsorgsförvaltningen
anlitat en extern part som stöd i arbetet med förändringsbeskrivning 2023.
Den externa parten skall tillsammans med förvaltningen driva projektet
”Smarta scheman”. Projektet skall mynna ut i:

 Bemanningshandbok

 Gemensamt digitalt planeringsverktyg (schema)

 Gemensamt digitalt vikariehanteringssystem (resurstid)

 Uppdragsbeskrivning för bemanningsenheten kopplat mot projektets
syfte

Genom att arbeta med ovanstående aktiviteter bedömer förvaltningen att en
balans i budget över tid uppnås, samt att resurstid som uppstår i samband
med rätten till heltid också nyttjas på ett optimalt sätt. Projektet beräknas
pågå under hela 2022 för att ha en färdig modell under tidig vår 2023.

Utöver projektet inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi så
fortlöper även arbetet med hemtjänsten. Omorganiseringen inom
hemtjänsten är genomförd vilket resulterat i två enheter, hemtjänst
Björntorp och hemtjänst Innerstan. I och med omorganiseringen skedde
också en översyn av beslutade insatser samt antal årsarbete. Antalet
årsarbetare justerades utefter behov och fastlagd rambudget. För att stötta
enhetschefen i dess arbete så infördes även en ny roll i hemtjänsten,
biträdande enhetschef. Denna yrkesroll fick en tydligare
uppdragsbeskrivning än tidigare gruppledarrollen hade. Rollen som
biträdande enhetschef syftar till fokus på insatsplanering, schemaläggning,
vakanstillsättning, kvalitetsarbete samt verka som chefsstöd och coacha
medarbetarna i det dagliga operativa arbetet. Biträdande enhetschefer finns
nu på plats i båda grupperna och dess roll håller på att formas för att passa
verksamheten på ett bra sätt.

Arbetet med team pågår just nu intensivt inom hemtjänsten. Varje enhet har
haft planeringsdag där teamarbetet varit i fokus och där medarbetarna fått
vara delaktiga i upplägg och vidareutveckling av arbetssätt i teamen.
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2.1 Konsekvenser

 Ekonomi

Genom att fortsätta med de aktiviteter som initierats och också påbörjats
inom förvaltningen görs bedömningen att äldreomsorgsförvaltningen har en
budget i balans vid 2022 års slut.

Bedömningen är också att projektet inom bemanningsplanering och
bemanningsekonomi skall ge en långsiktig budget i balans för
äldreomsorgsförvaltningen

 Personal – Arbetsmiljö

Syftet med aktiviteterna inom hemtjänsten är att de skall leda till en bättre
arbetsmiljö då uppdrag och förväntningar på personalen är tydliga och
uttalade.

Även arbetet med bemanningsplanering och bemanningsekonomi skall leda
till en bättre arbetsmiljö på sikt. Upprättandet av en bemanningshandbok
skall skapa samsyn och tydlighet runt vilka regler som skall gälla vid
schemaplanering och ledighet vilket ger bättre förutsättningar för balans
emellan arbete och fritid vilket också främjar frisknärvaron.

Kristina Tercero

Förvaltningschef
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Social- och omsorgsförvaltningen
Katarina Haddon

Förslag till budget i balans 2022 -

Social- och omsorgsförvaltningen

1. Sammanfattning
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden
beslut om att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt
äldreomsorgsförvaltningen att återkomma till nästkommande nämnd med
en plan för budget i balans för 2022.

Social- och omsorgsförvaltningen har tidigare lämnat besked om att budget
för 2022 inte kommer att hållas. Det beräknade underskottet för helåret är -
5,1 mkr vilket består av följande:

 -2,5 mkr hänförs konsultkostnader

 -0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader

 -1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Orsaken till det förväntade budgetunderskottet utgörs av ökade kostnader
och minskade intäkter inom områden som förvaltningen själva i dagsläget
inte ser sig kunna råda över. Förvaltningen ser få omedelbart lättillgängliga
åtgärder för att uppnå en budget i balans, som inte skulle få stora
konsekvenser för verksamheten. Ett alternativ som förvaltningen ser som
möjligt är att lägga ner all verksamhet som ej är lagstadgad. Alternativet ger
dock stora konsekvenser för förvaltningen och kommunen. Även finns
alternativet att inte tillsätta vakanta tjänster under 2022 som inte utför
myndighetsutövning.

Av den anledningen föreslås vård- och omsorgsnämnden att anhålla från
kommunfullmäktige om möjlighet att redovisa budgetunderskott för 2022.
Både konsulter och placeringar har varit nödvändigt för att förvaltningen ska
kunna följa lagstiftningen och utföra den myndighetsutövning som är ålagd
förvaltningen. Att kostnaderna ökat kraftigt under 2022 är orsakat av
omständigheter och omvärldsfaktorer som förvaltningen inte anser sig
kunna påverka i någon större utsträckning i det kortare perspektivet om ca
6–12 mån. På längre sikt kan naturligtvis en total omprövning bli aktuell av
samtliga bedrivna verksamheter och dess möjlighet till finansiering.
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En konsekvens som skulle uppstå om ett underskott inte beviljas är
svårigheter att utföra den myndighetsutövning som är ålagd kommunen. En
konsekvens av att stänga ner hela fungerande verksamheter inom vård på
hemmaplan kommer bli att långsiktiga besparingar uteblir samt att den
effektiva vård och goda behandlingsresultat som idag är ett faktum skulle
utebli. På sikt skulle kostnaderna öka kraftigt. En konsekvens av att minska
kommunens arbete inom integration är svår att överblicka men troligtvis en
ökning av kostnader inom ekonomiskt bistånd samt svårigheter att hantera
en eventuellt ökad arbetsbelastning i flyktingmottagningen från Ukraina.

2. Ärendet
Social- och omsorgsförvaltningens har under flera år tillbaka i tiden
redovisat ett plusresultat. För att nämnden för båda förvaltningarna
sammantaget skulle komma i ram har social- och omsorgsförvaltningen
bidragit genom åren med olika typer av besparingar och åtgärder för en
total budget i balans. Av olika anledningar som förvaltningen inte anser sig
kunna råda över ser dock 2022 ut att bli ett år då förvaltningen inte kommer
uppfylla målet av att kunna hålla sina totala kostnader inom budgetram.

Social- och omsorgsförvaltningen har tidigare lämnat besked om att budget
för 2022 inte kommer att hållas. Det beräknade underskottet för helåret är -
5,1 mkr vilket består av följande:

 -2,5 mkr hänförs konsultkostnader

 -0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader

 -1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Konsultkostnaderna inom förvaltningen har ökat av flera orsaker. En är att
enheten barn och unga har en hög arbetsbelastning, både när det gäller
inkomna ärenden, öppnade utredningar, antal placeringar samt generellt
komplicerade ärenden som tar lång tid att hantera. Denna ökning har varit ett
faktum under flera år. En annan orsak till de ökade konsultkostnaderna är
svårigheten att rekrytera erfarna socialsekreterare vid vakanta tjänster.
Arbetsbelastningen har därmed blivit tyngre på befintlig personal. Detta är en
problematik som förekommer nationellt och drabbar allra helst små
kommuner med en något avlägsen geografisk placering utan närhet till stor
stad eller tågförbindelse. Att anlita konsulter ser förvaltningen därmed som
en nödvändig lösning för att förvaltningen ska kunna följa lagstiftningen och
utföra den myndighetsutövning som är ålagd förvaltningen. En konsult är i
normalfallet ca tre gånger så dyr som en ordinarie anställd.

När det gäller placeringskostnaderna är det ett område som aldrig går att
förutse, vare sig det handlar om skyddsplaceringar eller övriga placeringar
inom SoL, LVU, LVM eller LSS. Ett år är aldrig det andra likt, och i år är
behovet stort. Att utreda och placera utefter behov är lagstadgat och ålagt
förvaltningen att hantera. Gällande just placeringar måste man på sikt kunna
ta höjd för att liknande mängd kan förekomma även kommande år.
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De minskade intäkterna från Migrationsverket är heller inte det något som
förvaltningen har kunnat påverka. Som en grundläggande förutsättning för
budget har ingått att integrationsverksamheten ska klara sin finansiering ur
de bidrag som erhålls, och detta med en följsamhet när dessa bidrag ökar
eller minskar. Dock ser förvaltningen, mot bakgrund av rådande situation
med kriget i Ukraina, inte en möjlighet att snabbt minska sin organisation och
kostnader inom detta område, vilket annars vore påkallat. Konsekvenserna
av att skära ner i dessa kostnader är i dagsläget svåra att förutsäga men
skulle med största sannolikhet innebära ökade kostnader inom ekonomiskt
bistånd, och svårigheter att hantera en eventuell ökad arbetsbelastning
gällande flyktingmottagningen från Ukraina.

De besparingar som förvaltningen ser är möjliga att genomföra kortsiktigt
under året är att ej tillsätta vakanta tjänster, dock ej inom
myndighetsutövningen. Denna besparing kan uppgå till ca 805 tkr.

De intäkter som förvaltningen eventuellt ser under året inom området
integration är för tillhandahållandet av evakueringsboende. När beslut från
regeringen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner gällande
ersättning till kommuner kommer återkopplar förvaltningen.

2.1 Konsekvenser
 Konsekvens av att inte utföra det som åligger förvaltningen innebär

att förvaltningen brister i att följa lagstiftningen.

 Konsekvens av att lägga ner ej lagstadgad verksamhet skulle bli att
långsiktiga besparingar uteblir samt att den effektiva vård och goda
behandlingsresultat som idag är ett faktum skulle utebli. På sikt skulle
kostnaderna öka kraftigt. Redan beviljade insatser skulle då behöva
verkställas av extern aktör vilket skulle resultera i ökade kostnader.

 Konsekvens av att minska kommunens integrationsarbete är svår att
överblicka men troligtvis en ökad kostnad inom ekonomiskt bistånd
samt svårigheter att hantera en eventuell ökad arbetsbelastning i och
med förväntad flyktingström från Ukraina.

 Konsekvens av att inte tillsätta vakanta tjänster är ökad
arbetsbelastning på befintlig personal.

Katarina Haddon

Förvaltningschef

mailto:kommun@oxelosund.se
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Social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen
Katarina Haddon/Kristina Tercero

Förändringsbeskrivning 2023–2025

1. Social- och omsorgsförvaltningens och
äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

1). Vård- och omsorgsnämnden godkänner social- och
omsorgsförvaltningens förslag till förändringsbeskrivning 2023–2025.

2). Vård- och omsorgsnämnden godkänner äldreomsorgsförvaltningens
förslag till förändringsbeskrivning 2023–2025.

2. Sammanfattning
En begränsad budget innebär att Oxelösunds kommun inte har möjlighet att
fullt ut finansiera ökade kostnader när priser stiger och nya investeringar
görs. För att årligen få intäkter och kostnader i balans måste vi ständigt
effektivisera och pröva nya vägar för att nå verksamhetsmål utan att tumma
på kvalitet, lagstadgade krav och politiska prioriteringar.

Syftet med förändringbeskrivningar är att nämnder beskriver vilka åtgärder
de behöver göra för att klara av sina uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram.
För att möta framtida behov och utmaningar behövs en proaktiv och
innovativ vidareutveckling av verksamhet och arbetssätt i förvaltningarna.
Arbetet med förändringsbeskrivning är även ett tillfälle för nämnden att
lämna synpunkter på föregående års mätbara mål från Kommunfullmäktige
och Kommunstyrelse.

Resultatet av de olika delarna i förändringsbeskrivning redovisas och
fastställs av respektive nämnd innan de presenteras vid dialogmöte med
Mål och budgetberedning (MBB). Förändringsbeskrivningen ligger till grund
för beslut om ekonomiska ramar och mål i budget 2023–25 som inkluderas i
nämndernas Verksamhetsplan för 2023 vilket följs upp genom Stratsys.

mailto:kommun@oxelosund.se
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3. Ärendet
Inför förändringsbeskrivningen 2023 har mål- och budgetberedningen
(MBB) tillsänt respektive nämnd dess beräknade anslagsramar för perioden
2023–2025. Utgångsläget för sådan ramberäkning utgörs härvid av aktuella
anslagsbudgets för 2022 inklusive beslutade tilläggsanslag per mars
månad. För VON:s del uppgår dessa aktuellt budgeterade anslag 2022 till
totalt 317 639 tkr (varav belöper på ÄF 191 590 tkr, och SOF 126 049 tkr).

MBB:s ramdokument innefattar både uppräkningsposter avseende
exempelvis löneökningar och demografitillskott, och avgående poster för
mer generella effektiviseringsbeting. Den sammantagna anslagsramen för
2023 uppgår till totalt 327 776 tkr och motsvarar en uppräkning från
utgångsläget 2022 med 3,2%. Som förutsättning för förvaltningarnas
förändringsbeskrivningar har uppräkningen för 2023 fördelats procentuellt
lika mellan förvaltningarna ÄF och SOF. Således uppräknas ÄF:s anslag
med 3,2% 2023 till totalt 197 720 tkr. SOF:s anslag uppräknas på
motsvarande sätt med 3,2% 2023 till totalt 130 056 tkr.

Kostnadsläget för 2023 kan till följd av en högre inflationstakt förväntas öka
relativt kraftigt jämfört med tidigare års kostnadsförändringar. Mot denna
bakgrund kommer förvaltningarnas fortlöpande arbete med effektiviseringar
vara nödvändiga för att så långt det är möjligt kompensera för högre
kostnader inom redan befintlig verksamhet. Som en konsekvens av detta
förhållande kommer även att eventuella behov eller utveckling av ny, utökad
eller tillkommande verksamhet också behöva prövas vid varje tillfälle vad
avser tilläggsanslag för dess finansiering.

3.1 Äldreomsorgsförvaltningen

Under 2022 påbörjas arbetet inom äldreomsorgsförvaltningens
förändringsbeskrivning genom de tre områdena processer/flöden/roller,
schemaläggning/planering, samt digitalisering. Områdena avser att skapa
en långsiktig process för bemanning och planering, nytt och gemensamt
schemaläggningssystem för alla verksamheter inom förvaltningen, samt
digitala verktyg för att effektivisera schemaläggning och
bemanningsplanering. Sammanfattningsvis är fokus för
äldreomsorgsförvaltningen avseende år 2022 att skapa ”Smarta scheman”.

För 2023 fortsätter arbetet med att implementera föregående års grundliga
arbete för smarta scheman. De tre fokusområden som präglar år 2023 är
därför; öka frisknärvaron, digitalisera effektiva arbetsmetoder och ny
ekonomistyrning inom äldreomsorgsförvaltningen – ersättning utefter
behov. Utöver de tre fokusområdena är finns även en avsikt att arbeta med
en ”God förvaltningskultur”. Området genomsyrar hela förvaltningen, och
avser att skapa en sammanhållen och motiverad förvaltning där visionen är
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att alla anställda, ledare som medarbetare, ska vara delaktig, samverka och
ansvarstagande.

3.2 Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen påbörjade en förändring under 2022 inom
områdena digitalisering, vård på hemmaplan, och nära vård. Flera av
satsningarna kommer slutföras under 2022, och flera kommer fortsätta
under 2023. Förvaltningens satsningar för att hålla sin ekonomiska ram
under 2023 kommer att finnas inom följande områden:

 Utökat förebyggande arbete samt vård och boenden på hemmaplan

 Kompetensförsörjning och personalvård

 Digitalisering

Att öppna fler boenden i egen regi är en mer kostnadseffektiv lösning
jämfört med att externplacera, samt att kvaliteten på vården blir bättre.
Förvaltningens förebyggande arbete inom öppenvården behöver även
förstärkas för att på ett ännu mer effektivt sätt förebygga framtida
problematik hos våra kommunmedborgare som är i behov av stöd. En ny
plan för kompetensförsörjning behöver arbetas fram som ett sätt att
rekrytera och behålla befintlig personal. Inom området digitalisering ser
förvaltningen flera effektiviseringsmöjligheter inom exempelvis elektronisk
ankomstanmälan, ”Tal till text” samt automatisering/robotisering av vissa
processer inom enheten ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag:

Förändringsbeskrivning 2023–2025, Social – och omsorgsförvaltningen, 22-
05-16.

Äldreomsorgsförvaltningens Förändringsbeskrivning 2023.

Förvaltningschef Handläggare

Katarina Haddon/Kristina Tercero Alexandra Westin

Utvecklingsstrateg

Beslut till:

FC (FÅ)
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Introduktion

I förändringsbeskrivningen görs en bedömning av preliminär tilldelad
ekonomisk ram i relation till uppdragets omfattning och krav. För att hålla
tilldelad ram måste respektive nämnd identifiera förändringar som bidrar till
att nämnden klarar av sina åtaganden. Vård- och omsorgsnämnden på
Oxelösunds kommun ansvarar för två förvaltningar: social- och
omsorgsförvaltningen (SOF), och äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). Detta
dokument beskriver enbart social- och omsorgsförvaltningens
förändringsbeskrivning.

För 2023 delas föreslagna förändringar upp i vardagsrationaliseringar och
effektiviseringsinsatser. Med vardagsrationaliseringar, som är en ”hur-fråga”
i förvaltningar och verksamheter, menas allas ansvar för och aktiva
medverkan i arbetet med verksamhetsförändringar och ständiga
förbättringar.

Med effektiviseringsinsatser menas nödvändiga förändringsprojekt för att
göra konkreta och nödvändiga effektiviseringar genom att exempelvis
vidareutveckla eller ersätta organisation, ineffektiva rutiner och/eller
arbetsprocesser. För de av nämnden fastställda effektiviseringsinsatserna
formuleras mätbara mål kopplade till relevanta koncernmål. Om det inte är
möjligt att koppla det mätbara målet till något specifikt koncernmål placeras
det under koncernmål ”Mod och framtidstro” som handlar om att ”vilja bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna”. Som
ett mätbart nämndmål kommer effektivisteringsinsatser att följas upp genom
kommunens rapporterings- och planeringsverktyg Stratsys.

Bakgrund

Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och
verkställande av myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlag (SoL), Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) samt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(LuL). Inom förvaltningen arbetar ca 130 medarbetare.

Utifrån omvärldssituationen som råder idag med exempelvis Rysslands
invasion av Ukraina är det svårt att långsiktigt bedöma på vilket sätt det
kommer påverka förvaltningen 2023–2025. Erfarenheter från 2015 säger
dock att situationen kommer innebära utökade kostnader och arbetsbörda
för förvaltningen och kommunen. En trolig ökning kommer att ske inom
enheterna barn/unga, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, Familjecentralen
och inom skolan.

Utifrån ekonomisk uppföljning kan konstateras att förvaltningen har svårast
att hålla sig inom budget främst inom två stora områden: placeringar, och
personalkostnader inom enheten barn och unga.
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Placeringar inkluderar både skyddsplaceringar samt placeringar av både
barn, unga och vuxna utifrån SoL, LVU, LVM och LSS. Att försöka
budgetera är näst intill omöjligt då det aldrig går att förutspå hur stort
behovet kommer att vara. Ett sätt att försöka hålla budgeterad ram är att
utöka kommunens förebyggande arbete och vård på hemmaplan, och på så
vis försöka fånga upp problemen innan de hunnit växa sig så stora att en
extern placering är enda alternativet. Ytterligare ett alternativ för att kunna
motverka de höga kostnader som externplaceringar innebär är att öppna
fler egna boenden för vård på hemmaplan som ett HVB för unga i egen
regi, ett socialpsykiatriboende, samt ytterligare ett LSS-boende.

Ett annat område där förvaltningen har svårt att hålla ram är enheten
barn/unga. En ökning av både inkomna ärenden/aktualiseringar, öppnade
utredningar, placeringar samt många komplicerade ärenden ses över de
senaste åren, vilket gör att belastningen på enheten blir större och större.
Då många socialsekreterare som kommunen anställer är relativt
nyutexaminerade behövs en lång introduktion och handledning i arbetet.
Flera vakanta tjänster har lett till höga konsultarvoden. En satsning för att
motverka detta är ökad kompetensförsörjning och personalvård inom hela
individ- och familjeomsorgen men huvudsakligen inom enheten barn och
unga. Att enligt förutbestämd utbildningsplan se till att medarbetare hela
tiden får kontinuerlig kunskapspåfyllnad skapar en större trygghet i arbetet
men också mer nöjda medarbetare som hela tiden får utvecklas i sin roll.

Social- och omsorgsförvaltningen och vård- och omsorgsnämnden har vid
workshop den 23 mars 2022 diskuterat innehållet i
förändringsbeskrivningen till 2023. Nämnden lämnade synpunkter som
tillvaratogs och nämnden fick en återkoppling den 26 april 2022 från
förvaltningen kring vad man planerade att inkludera i
förändringsbeskrivningen inför 2023.

Ekonomiska ramar

Inför förändringsbeskrivningen 2023 har mål- och budgetberedningen
(MBB) tillsänt respektive nämnd dess beräknade anslagsramar för perioden
2023–2025. Utgångsläget för sådan ramberäkning utgörs härvid av aktuella
anslagsbudgets för 2022 inklusive beslutade tilläggsanslag per mars
månad. För VON:s del uppgår dessa aktuellt budgeterade anslag 2022 till
totalt 317 639 tkr (varav belöper på ÄF 191 590 tkr, och SOF 126 049 tkr).

MBB:s ramdokument innefattar både uppräkningsposter avseende
exempelvis löneökningar och demografitillskott, och avgående poster för
mer generella effektiviseringsbeting. Den sammantagna anslagsramen för
2023 uppgår till totalt 327 776 tkr och motsvarar en uppräkning från
utgångsläget 2022 med 3,2%. Som förutsättning för förvaltningarnas
förändringsbeskrivningar har uppräkningen för 2023 fördelats procentuellt
lika mellan förvaltningarna ÄF och SOF. Således uppräknas ÄF:s anslag
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med 3,2% 2023 till totalt 197 720 tkr. SOF:s anslag uppräknas på
motsvarande sätt med 3,2% 2023 till totalt 130 056 tkr.

Kostnadsläget för 2023 kan till följd av en högre inflationstakt förväntas öka
relativt kraftigt jämfört med tidigare års kostnadsförändringar. Mot denna
bakgrund kommer förvaltningarnas fortlöpande arbete med effektiviseringar
vara nödvändiga för att så långt det är möjligt kompensera för högre
kostnader inom redan befintlig verksamhet. Som en konsekvens av detta
förhållande kommer även att eventuella behov eller utveckling av ny, utökad
eller tillkommande verksamhet också behöver prövas vid varje tillfälle vad
avser tilläggsanslag för dess finansiering.

Finansiering av verksamhet med hjälp av statsbidrag och/eller taxor
bedöms förhålla sig oförändrat i jämförelsen med utgångsläget från budget
2022. Detta innebär bland annat att en ökad flyktingmottagning förväntas, i
ett långsiktigt perspektiv, kunna finansieras även fortsatt av ökade bidrag
från Migrationsverket.

1. Vilka effektiviseringar behöver nämnden göra för att hålla
tilldelad preliminär ram 2023?

Förvaltningens målsättning är självklart att budget skall hållas, dock
behöver påpekas att omvärldsfaktorer som exempelvis kriget i Ukraina
tillsammans med en kraftigt ökad inflationstakt, gör de ekonomiska
förutsättningarna i hög grad osäkra. Nedan beskrivs olika åtgärder och
områden som förvaltningen ser som tillgängliga för fortsatta effektiviseringar
och förbättringar.

Social- och omsorgsförvaltningen påbörjade en förändring under 2022 inom
områdena digitalisering, vård på hemmaplan, och nära vård. Flera av
satsningarna kommer slutföras under 2022, och flera kommer fortsätta
under 2023. Förvaltningens satsningar för att hålla sin ekonomiska ram
under 2023 kommer att finnas inom följande områden:

 Utökat förebyggande arbete samt vård och boenden på hemmaplan
 Kompetensförsörjning och personalvård
 Digitalisering

Utökat förebyggande arbete samt vård och boenden på hemmaplan

 Utökat förebyggande arbete (effektiviseringssatsning)

I dagsläget har förvaltningen två anställda familjestödjare och två
ungdomsstödjare. Tillsammans med rådgivningsbyrån, som arbetar mot
vuxna, utgör dessa förvaltningens öppenvård med ett förebyggande fokus.
Tanken är att kommunmedborgare ska kunna träffa dessa funktioner och få
stöd via dem, och förhoppningsvis slippa ytterligare stöd av kommunen.
Öppenvården är en lågtröskelverksamhet och man kan som
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kommunmedborgare få komma på ett antal konsulterande samtal utan att
behöva journalföras. På grund av en hög belastning på öppenvården under
det senaste året har exempelvis ungdomsstödjarna inte kunna fullfölja sitt
uppdrag med fältarbete som tidigare, utan har nästan uteslutande behövt
arbeta behandlande. Om en ytterligare tjänst skulle tillsättas inom
öppenvården skulle ett ännu mer effektivt förebyggande arbete i fält kunna
bedrivas, vilket på sikt skulle kunna bidra till en minskad mängd externa
placeringar då man har kunnat fånga upp problematiken i tid.

 HVB för unga på hemmaplan (effektiviseringssatsning)

Om ett HVB för unga öppnades i Oxelösunds kommun skulle
placeringskostnaden i egen regi erfarenhetsmässigt ligga i det undre
spannet i jämförelsen med motsvarande kostnader för externa sådana
placeringar. Lägg där också till att antal vårddygn på HVB i egen regi
förväntas bli färre än vid extern placering samt att den unge får en större
chans till ett normalt liv med skolgång och ett sunt socialt nätverk i den miljö
som ungdomen är van vid. Med en placering på hemmaplan finns större
möjlighet att arbeta med hela det sociala nätverk som finns runt den unge
och stärka relationen inom familjen. Det borgar för en framtid där
ungdomen både mår bra och i framtiden är självförsörjande.

 Socialpsykiatriboende (effektiviseringssatsning)

För att tillgodose det behov för personer med samsjuklighet som finns inom
kommunen på så kallat socialpsykiatriboende finns förslag på att öppna ett i
egen regi. Att externplacera är väldigt kostsamt även inom det här området.
Boendet skulle bli en utökning av redan befintlig verksamhets uppdrag
(boendestöd) och skulle enbart innebära en kostnad för inköp av inventarier
samt eventuellt ytterligare en årsanställd.

 Nytt LSS-boende 2025 (effektiviseringssatsning)

I dagsläget har kommunen tio ungdomar som går på sär-gymnasium i
Nyköping, och som potentiellt kan vilja flytta hemifrån till ett gruppboende
inom tre års tid. Det gruppboende som öppnar 2023 kommer redan vid
öppning fylla fyra av sina sex platser och endast två kommer vara lediga.
Det beror på att det befintliga gruppboendet på Klockartorpsvägen kommer
att stängas då lokalen bedömts som undermålig, och alla de fyra brukarna
kommer att flytta till det nyöppnade boendet. Inför 2025 kan det således
finnas behov av ytterligare ett gruppboende. Planering påbörjas i så fall
redan under 2023.

Kompetensförsörjning och personalvård

 Kompetensförsörjningsplan (effektiviseringssatsning)

En uppdaterad kompetensförsörjningsplan med tillhörande utbildningsplan
för hela förvaltningen är under uppbyggnad och ska vara i bruk till 2023. Att
kunna erbjuda personal i snitt 20 h/år i utbildning skulle innebära tryggare
personal som trivs med sitt arbete, och som hela tiden har möjlighet att
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utvecklas i sin roll. Att personal stannar i organisationen och inte söker sig
vidare är ett stort effektiviseringsarbete i sig.

 Personalvård (vardagsrationalisering)

Genom att fortsätta det personalvårdande arbete som redan pågår i
kommunen kan förvaltningen rekrytera nya samt behålla redan befintlig
personal. Exempelvis handlar det om att bibehålla en bra struktur på APT
och att dessa hålls enligt avtal, att varje verksamhet har regelbundna
verksamhetsmöten där chef och medarbetare tillsammans planerar och
utvecklar verksamheten, att personal vid så många beslut som möjligt får
vara delaktiga, samt att chef lyssnar in vad varje arbetsgrupp önskar för att
se Oxelösunds kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Digitalisering

 Tal till text (effektiviseringssatsning)

Taligenkänning, eller tal till text, är en metod för att kunna tala in text i
datorn i stället för att skriva på ett tangentbord. Metoden är bevisat effektiv
både när det kommer till hastigheten i skrivandet (man pratar ca tre gånger
så snabbt som man skriver), samt att vinster i form av bättre fysisk hälsa
hos handläggare samt en mer attraktiv arbetsgivare. Journalanteckningarna
får även ett mer rättssäkert innehåll då man alltid kan använda sig av en
formulering när det kommer till exempelvis beslut genom att infoga så
kallade autotexter. Förslaget är att, om pilotprojektet som pågår under 2022
blir lyckat, alla handläggare inom myndighetsutövningen ska använda Tal till
text.

 Robotisering/automatisering av processer inom ekonomiskt bistånd
(vardagsrationalisering)

Genom att automatisera/robotisera vissa processer inom ekonomiskt
bistånd som inte behöver handpåläggning av en handläggare kan
arbetskraft i stället frigöras till andra områden. Handläggarna skulle kunna
lägga mer tid på att träffa klienter och motivera till arbete eller studier för att
på sikt minska ett bidragsberoende.

 Elektronisk ankomstanmälan (vardagsrationalisering)

En stor del av alla handläggares samt socialsekreterares arbetstid går åt till
att vänta på brukare på uppbokade möten. Genom att installera en
elektronisk ankomstanmälan kan handläggare och socialsekreterare arbeta
fram tills att den besökande anmäler att hen är på plats. Först då kan
handläggaren/socialsekreteraren gå ut i foajén och möta upp.

I följande tabell anges prioriterade effektiviseringssatsningar 2023 för att
nämnden ska kunna hålla sig inom tilldelad ekonomisk ram.
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Förändrings-/
effektiviserings-
satsningar

Berörda
verksamhets-
områden

Mät-
bart
mål

Konc
ern-
mål

Investerings-
kostnad (för
förändring)

Effektivisering i kronor (tid) eller
kvalitet

Utökat
förebyggande
arbete

Öppen-
vården

3 Ytterligare en
tjänst inom
familj- och
ungdomsstöd:
600 tkr/år.

Om förvaltningens förebyggande
arbete utökades skulle eventuellt
en (1) helårsplacering i institution
kunna undvikas.

Snitt dygnskostnad: 2–5 tkr/dygn.

HVB för unga på
hemmaplan

Enheten barn
och unga

2 Ny utredning
och aktuell
kostnad-
beräkning för
2023 måste
göras om
beslut tas.

Placering på hemmaplan i egen
regi i jämförelse med placering
externt är det förstnämnda det
bättre alternativet.
Dygnskostnaden vid externa
placeringar varierar i normalfallet
mellan 2 tkr och 5 tkr/dygn.
Placering på hemmaplan ligger i
det undre spannet.

Lägg där också till vinster i form
av att antal vårddygn förväntas bli
färre vid placering på hemmaplan
jämfört med extern placering samt
att den unge får en större chans
till ett normalt liv med skolgång
och ett sunt socialt nätverk. Med
en placering på hemmaplan finns
större möjlighet att arbeta med
hela det sociala nätverk som finns
runt den unge.

Socialpsykiatri-
boende

IFO 5 Inventarier
600 tkr.

Ytterligare en
helårs-
anställd: 534
tkr/år.

Undvika externa placeringar och de
placerade får bo kvar i sin
hemkommun vilket ger nöjdare
kommunmedborgare.

Snitt dygnskostnad: 3–4,5 tkr.

LSS-boende Funktions-
stöd

5 Kan vara
aktuellt till
2025.
Planering
påbörjas i så
fall 2023 med
kostnads-
utredning.

Placering på hemmaplan tenderar
att vara ett billigare alternativ än
externplacering (baserat på
2021:s kostnader).

Möjlighet att få bo kvar i
kommunen är även det en vinst i
form av kvalitet för brukaren.

Kompetens-
försörjningsplan

Alla
medarbetare
men
företrädesvis
enheten barn

6 Snittkostnad
per arbetad
timme inom
förvaltningen:
345 kr.

Förvaltningen behåller och får
kunniga medarbetare.

Vid nyanställning tar det mellan
sex månader och ett år för en
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och unga Utbildning 20
h/ år per
medarbetare
(ca 130) =
897 tkr.

medarbetare att kunna utföra sitt
arbete enligt plan. Att få behålla
redan befintlig personal är en stor
effektivisering.

Tal till text IFO/LSS 1 Handläggare
inom
myndighet
2023, sedan
eventuellt
verkställig-
heten till 2025.

Antal
handläggare
inom
myndighet: 21.

Kostnad
licens: ca 1,8
tkr/månad, och
450 tkr/år.

Kunna behålla befintlig personal
och inte utöka antalet
socialsekreterare trots att antalet
inkomna ärenden och öppnade
utredningar ökar
600 tkr/årsanställd.

Övriga vinster är effektivare
handläggning, mer rättssäker
dokumentation, bättre fysisk
arbetsmiljö, och en mer attraktiv
arbetsplats.

Tabell – Effektiviseringssatsningar.

* Individ- och familjeomsorg.

2. Vardagsrationaliseringar 2023

Under denna rubrik beskriver och anger förvaltningarna för nämnderna hur
arbetet med vardagsrationaliseringar kommer att bedrivas i verksamheten genom
verksamhetsutveckling och hälsofrämjande ledarskap för att skapa delaktiga,
motiverade och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till en god arbetsmiljö,
effektiva arbetssätt och goda verksamhetsresultat.

I följande tabell anges planerade vardagsrationaliseringar för 2023. Områdena är
främst kvarstående från 2022 års förändringsbeskrivning där de påbörjats och
fortsätter till 2023.

Vardagsrationaliseringar Investerings-
kostnad (för
förändring)

Förväntade rationaliserings-
effekter, Kr

Förväntade
rationaliserings-effekter,
tid
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Robotisering/
automatisering av
processer inom enheten
ekonomiskt bistånd

I kommunens
avtal med
företaget som
tillhandahåller
verksamhets-
systemet Viva där
automatiseringen/
robotiseringen
ska ske ingår
redan
automatiseringar.
Det som kommer
tillkomma är en
införandekostnad.

Grundtanken är att
robotiseringen ska hantera
ärenden som inte kräver
handpåläggning, och personal
ska i stället i större
utsträckning möta klienter i
motiverande och planerande
samtal, som kan leda till
arbete eller studier. På sikt kan
då behovet av ekonomiskt
bistånd minska.

Snabbare handläggning
vilket ger en snabbare
utbetalning och nöjdare
klienter. Även kan
klienterna snabbare få
träffa en jobbcoach och
göra en handlingsplan.
Klienten styr själv över
sin situation och när
utbetalningen ska ske
då den kommer så fort
klienten gjort det som är
ålagt hen, exempelvis
att träffa en jobbcoach
och få en handlingsplan
upprättad.

Elektronisk
ankomstanmälan

Upphandling och
införande av
system.

En uppskattning är att i snitt
får handläggare/
socialsekreterare vänta minst
15 min vid vartannat besök.

Kommunen nöjdare
kommunmedborgare
som inte glöms bort eller
behöver vänta längre än
nödvändigt på sitt
besök.

Personalvård Ingår redan under
ordinarie
arbetstid.

Att kunna rekrytera och
behålla delaktiga, motiverade
och engagerade medarbetare
är stommen i allt arbete inom
förvaltningen. Att erfaren
personal stannar i
organisationen effektiviserar
genom att introduktion och
handledning av nyanställda
minimeras.

God arbetsmiljö,
effektiva arbetssätt och
goda
verksamhetsresultat.

Tabell – Vardagsrationaliseringar.

Uppföljning av arbetet med vardagsrationaliseringar görs i ekonomisk
uppföljning och mäts genom budget i balans samt uppnådda
verksamhetsresultat i Stratsys.

3. Synpunkter på kommunfullmäktiges mätbara mål och KS-
uppsiktspliktsmål 2022

För att göra centralt formulerad mätbara mål mer relevanta och skapa
bättre förutsättningar för måluppfyllelse kan nämnder föreslå förändringar
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av mätbara mål för 2023. I verksamhetsplaner för 2023 uppmanas nämnder
också att se över omfattning och kvalitet (SMARTA-mål) på sina egna
mätbara nämndmål samt relevanta kopplingar till koncernmål och
intentioner i beskrivningar. I nedanstående tabell har endast koncernmål
där förvaltningen har någon åsikt inkluderats och resten tagits bort.

Koncernmål och
inriktningsbeskrivningar

Mätbart mål KF/KS Motivering till förändring Förslag på
förändring

God folkhälsa:

Oxelösundarna/as:

- Faktiska folkhälsa
och upplevda
livskvalitet utvecklas
positivt.

- Känner delaktighet
och inflytande.

- Deltar i aktiviteter
som främjar hälsa och
friskvård.

- Lever ett
självständigt liv fritt
från missbruk.

Andelen vuxna med
missbruksproblem
som inte kommit
tillbaka inom ett år
efter avslutad
utredning/insats
ska bibehållas
(D/B).

Andelen unga (0–
12 år) med insats
som inte kommit
tillbaka inom ett år
efter avslutad
insats ska
bibehållas (D/B).

Kolada mäter inget av dessa två mätbara mål
sedan år 2019. Anledningen är att man, via
dialog med kommuner, kommit fram till att
man inte kan avgöra om det för kommunen
är ett positivt eller negativt faktum att andelen
vuxna med missbruksproblematik, samt
andelen unga (0–12) med insats, inte
återkommer inom ett år efter avslutad insats.

Det skulle kunna vara positivt att inte bli
återaktualiserad då man kan hoppas att den
beviljade insatsen gett önskad effekt. Men
det kan också innebära att en individ efter
avslutad insats låter bli att söka ytterligare
stöd från kommunen, trots att behovet finns,
alternativt att den beviljade insatsen inte var
rätt och avslutades därför.

Eventuellt bör
KF ta bort
dessa två
mätbara mål
och i stället
byta till andra.
Just när det
gäller
missbruk finns
det dock
begränsat med
mått på
kommunnivå
som Kolada
använder sig
av.

Hållbar utveckling:

- Oxelösund säkrar långsiktigt
resurser för framtiden och för
kommande generationer.

Kommunen/s:

- Ekonomi är stabil.

- Är en attraktiv arbetsgivare.

- Arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom
miljöområdet.

- Arbetar för ökad integration och
möjlighet till egen försörjning.

Andelen
nyanlända som
har lämnat
etablerings-
uppdraget och
börjat arbeta
eller studera,
status efter 90
dagar, ska vara
minst 40% (B)

Resultatet för ett visst år, exempelvis
2021, redovisas inte i Kolada förrän i
juni 2022. Alltså flera månader efter att
bokslutet är fastställt. Det innebär att
det resultat som redovisas i bokslutet
för 2021 egentligen är resultatet från år
2020 eftersom det är det senast
publicerade resultatet. Det är alltså inte
uppdaterad information som
presenteras.

Även är det en svår manöver att ta fram
den här statistiken och ett relativt
godtyckligt resultat som kommunen kan
lämna ifrån sig gällande det här måttet.

Eventuellt
byta till ett
annat mått
där mer
relevant
statistik
ingår.

Tabell – Synpunkter på centrala mätbara mål från KF och KS-uppsiktspliktsmål.
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Social- och omsorgsförvaltningen
Carina Ceder

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till Taxor 2023

1. Omsorgsförvaltningarnas förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

2. Sammanfattning
Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och
beslutsrätten gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och
omsorgsnämnden. Taxor 2022 som antogs av kommunfullmäktige 2021-11-10
och som ska beslutas av kommunfullmäktige har setts över och reviderats av
social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen.

Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

3. Ärendet
Regeringen har tidigare utsett en särskild utredare för att se över samordningen
av särskilda persontransporter (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor).
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Utredningen, som har tagit namnet Utredningen om samordning av särskilda
persontransporter, överlämnade betänkandet Särskilda persontransporter –
moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) till ansvarigt
statsråd i juni 2018. Rapporten och utredningen bereds ännu inom
Regeringskansliet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) avvaktar därför
med det pågående arbetet med att se över gemensamma regelverk för samtliga
kommuner i Sörmland och därför föreslås ingen höjning av egenavgift.

Enligt Lagen om riksfärdtjänst så meddelar regeringen närmare föreskrifter om
i förordning (1993:1148) om egenavgifter för tillståndshavaren vid resor med
riksfärdtjänst. Enligt kommunens riktlinjer sedan tidigare får en medresenär
betala ordinarie avgift och förslaget är att avgiften förblir oförändrad.

Patientavgiften vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel har varit länsgemensam
för Region Sörmland och länets samtliga kommuner. Det ser numera olika ut i
länet där en del kommuner har tagit bort avgiften och en del har den kvar.
Avgiften är densamma sedan fullmäktige beslutade om den 2012,
100kr/förskrivning högst två gånger per år. Förslaget är att ingen förändring av
avgiften görs till 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Taxor 2023

Social- och omsorgsförvaltningen Äldreomsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Förvaltningschef

Katarina Haddon Kristina Tercero

Handläggare

Carina Ceder

Beslut till:

KF (FÅ).



Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum

2022-05-10

Niklas Thelin (FK)



Tjänsteskrivelse 1 (11)

Datum Diarienummer

2022-05-13 VON.2020.17

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7-9
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Äldreomsorgsförvaltningen
Linn Nordström

Uppföljning av Samhalls uppdrag

1. Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
förvaltningen en upphandling genomförs av städ inom hemtjänsten
med en avtalstid under en kortare tidsperiod.

2. Äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
inköp ska digitaliseras samt ske via internethandling. Leverans av
varorna ingår i samband med köp av varorna.

2. Sammanfattning

Äldreomsorgsförvaltningen upphandlade år 2019 serviceinsatser inom
hemtjänsten av Samhall. Insatserna som förvaltningen har upphandlat är
städ och inköp. Ordinarie avtalstid har löpt ut varför förvaltningen har
förlängt avtalet med Samhall. Förlängningen för städ och inköp avser ett år
framåt och gäller till och med 16 januari 2023. Med anledning av att avtalet
med Samhall löper ut har förvaltningen sett över hur serviceinsatserna städ
och inköp ska genomföras i framtiden.

Äldreomsorgsförvaltningen har i denna utredning kunnat konstatera att det
saknas skriftliga underlag på vilka grunder förvaltningen under 2019 har
fattat beslut om att kontraktera Samhall att utföra städ och inköp inom
hemtjänsten. Utredningen har även konstaterat att det inte finns några
skriftliga underlag på om någon förändring gjordes i den personella
sammansättningen i samband med att avtal skrevs med Samhall om de ska
utföra städ och inköp hos enskild med hemtjänst. Vidare finns inga skriftliga
dokument på hur tidigare inköpsgrupp varit sammansatt eller dylikt material
som kunnat vara relevant för denna utredning.

Äldreomsorgsförvaltningen anser att städ ska genomföras av extern
utförare i syfte att bland annat förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och
minska stressen. En annan orsak varför städ ska genomföras av extern
utförare är att utbildad personal genomför städningen. Denna personal
kommer ha med egna städredarskap och använda rengöringsmedel som är

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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miljöanpassat. För den enskilde innebär detta en kvalitetshöjning. Därför
föreslår äldreomsorgsförvaltningen för vård- och omsorgsnämnden att en
upphandling ska genomföras av städ inom hemtjänsten med en avtalstid
under en kortare tidsperiod. Detta för att förvaltningen behöver tid för att
utreda eventuella konsekvenser av införandet av fast omsorgskontakt.
Vidare behöver äldreomsorgsförvaltningen också beakta det uppdraget
som Socialstyrelsen fått avseende att ta fram en vägledning om hur arbetet
med fast omsorgskontakt bör planeras och bedrivas. Socialstyrelsen ska
lämna en redovisning till Regeringskansliet i mitten på nästa år.

Äldreomsorgsförvaltningen föreslår även vård- och omsorgsnämnden att
inköp ska digitaliseras samt ske via internethandling. Leverans av varorna
ingår i samband med köp av varorna. Detta för att öka delaktighet och
självständighet för den enskilde samt minska risken för eventuella fel vid
kontanthantering. Förvaltningen avser med denna förändring och hantering
av kontanter samt kontokort att öka tryggheten hos den enskilde och
medarbetarna i hemtjänsten. Om den enskilde inte kan utföra beställningen
på egen hand kommer hemtjänstens personal att bistå den enskilde med
detta.

För att äldreomsorgsförvaltningen inte ska stå utan utförare av städ och
inköp efter att avtalet med Samhall gått ut i början av 2023 behöver
upphandling av extern utförare av städ respektive inköp påbörjas snarast
efter sommaren. Om inte vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens
förslag till beslut kommer städ och inköp att utföras hemtjänstens personal
på grund av avtalet med Samhall upphör och inte går att förlänga.

3. Ärende

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Avtal mellan Äldreomsorgsförvaltningen och Samhall

Serviceinsatser städ och inköp

Under våren 2019 tecknade äldreomsorgsförvaltningen avtal med Samhall om att
de ska utföra städ och inköp hos brukare med hemtjänst. Avtalet löper snart ut
varför förvaltningen har förlängt avtalet med Samhall. Förlängningen för städ och
inköp avser ett år framåt och gäller till och med 16 januari 2023.

3.1.2 Beslut om att Samhall ska utföra städ och inköp i hemtjänsten

Äldreomsorgsförvaltningen har i denna utredning kunnat konstatera att det
saknas skriftliga beslutsunderlag på vilka grunder förvaltningen har fattat

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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beslut om att kontraktera Samhall att utföra städ och inköp inom
hemtjänsten. Utredningen har även konstaterat att det inte finns några
skriftliga underlag på om någon förändring gjordes i den personella
sammansättningen eller annan förändring som kan utläsas i samband med
att avtal skrevs med Samhall om de ska utföra städ och inköp hos enskild
med hemtjänst. Vidare finns inga skriftliga dokument på hur tidigare
inköpsgrupp varit sammansatt eller några andra uppgifter såsom
arbetsmetod, effektivitetsvinster eller dylikt som kunnat varit relevant för
denna utredning.

3.1.3 Enkät till brukare

Äldreomsorgsförvaltningen genomförde under år 2020 en
enkätundersökning på Samhalls städning och inköp. Enkäten skickades ut
till 220 brukare vars städ och inköp hanterades av Samhall.
Svarsfrekvensen varierade beroende på fråga men uppgår generellt till 30
%, dvs omkring 70 personer svarade. Deltagandet kan anses något lågt
och det medför svårigheter att dra några större och hårdragna slutsatser.
Dock visar enkäten som helhet hur de enskilda upplever Samhalls
utförande av städ och inköp. Undersökningen visar att hälften är nöjda med
Samhalls städning. Resultatet visar att en majoritet, 70 %, är nöjda med
inköp. Resultatet kan anses något negativt vad gäller framför allt
städningen. Däremot ska detta tolkas med viss försiktighet då det saknas
jämförbara siffror från annan extern utförare.

3.1.4 Styrande regelverk

Serviceinsatser

Socialtjänstlagen (2001:453) anger 1 kap. 1 § att socialtjänsten ska främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
samt aktiva deltagande i samhällslivet. Detta är något som ska vara
styrande för alla de insatser som utförs enligt denna lag.

I socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § framgår att äldre personer har rätt till
bistånd för att klara livsföring i övrigt. I detta innefattas exempelvis
serviceinsatser såsom praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av bland
annat städning, tvätt, hjälp av inköp samt matdistribution.

Socialtjänstlagen innehåller även bestämmelser om att den enskilde ska ha
inflytande över hur insatserna ska utformas och genomföras. I 5 kap. 5 §
SoL tydliggörs äldre personers rätt till inflytande över insatsernas
utformning och genomförande. Av bestämmelserna följer att den äldre
personen, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp
i boendet samt annan lättåtkomlig service ska ges inom ramen för de
beslutade insatserna enligt 4 kap. 1 § SoL. De innebär bland annat att den
äldre personen ska kunna välja att viss insats, som till exempel städ, ska
utföras på en särskild veckodag eller en viss tid på dagen.
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Av 3 kap. 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska
utformas och genomföras tillsammans med den enskilde.

Insatser av god kvalitet

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet.
Kravet på god kvalitet i 3 kap. 3 § SoL gäller såväl för privata som offentliga
utförare av socialtjänst. En viktig förutsättning för god kvalitet är
tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens.

3.1.5 Ny lag som påverkar hemtjänsten – fast omsorgskontakt

Riksdagen antog den 4 maj 2022 regeringens förslag om att den som har
hemtjänst ska kunna erbjudas fast omsorgskontakt, om det inte bedöms
vara uppenbart obehövligt.

Lagändringen kommer att träda i kraft vid två olika tidpunkter. Kravet på att
erbjuda en fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022. Kravet att den
som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska börjar
gälla den 1 juli 2023. Det senare datumet för ikraftträdande har valts med
hänsyn till att verksamheterna behöver tid för omställning.

Syftet med lagändringen är att tillgodose den enskildes behov av trygghet
och kontinuitet, samt en individanpassad omsorg och samordning. Centrala
arbetsuppgifter för den fasta omsorgskontakten kommer vara att utföra
omsorgsinsatser men också medicinska uppgifter efter anvisning eller
delegering från hälso- och sjukvården. Andra viktiga uppgifter är att planera
och följa upp omsorgen och vara spindeln i nätet. Det kan handla om att
upprätta och revidera genomförandeplanen, informera och samverka med
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra aktuella yrkesgrupper som är
delaktiga i den äldres vård och omsorg. Det kan också handla om att delta i
uppföljningsmöten med biståndshandläggare, den samordnade individuella
planeringen (SIP-möten) eller andra tvärprofessionella möten.

4. Omvärldsbevakning

En omvärldsbevakning har genomförts av förvaltningen avseende städ.
Kommuner som förvaltningen har intervjuat är följande: Trosa kommun,
Gnesta kommun, Sala kommun, Ulricehamns kommun, Skurups kommun,
Norrköpings kommun och Nyköpings kommun. Nedan finns mer detaljerad
beskrivning över hur de tillfrågade kommunerna hanterar städ.
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4.1 Serviceinsats städ

Äldreomsorgsförvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning och tittat
på hur andra kommuner i Sverige hanterat serviceinsatsen städ. De
kommuner förvaltningen valt ut är Trosa, Gnesta och Sala.

Trosa kommun

Trosa kommun tillämpar Lag om valfrihetssystem inom hemtjänsten. I Trosa
uppgår kommunens kostnad för städ genom extern utförare till 8 % dyrare
än den interna ersättningen till kommunens egen regi. Externa utförare är
dyrare än kommunala utförare motsvarande 32 kr/timmen. Den
tillkommande kostnaden hos externa utförare är orsakad av
momsersättning och kompensation för att externa utförare inte har
stödfunktioner såsom HR och ekonomi. Ersättning till kommunal utförare är
402 kr/h. Hos extern utförare är det skillnad på ersättning om bara service
ska utförs respektive om både service och omvårdnad ska utföras, 433 kr/h
respektive 439 kr/h.

Gnesta kommun

Även Gnesta kommun tillämpar Lag om valfrihetssystem i hemtjänsten. I
Gnesta är det ingen kostnadsskillnad mellan kommunal respektive privat
utförare. Kostnad för serviceinsatser av externa utförare var för 2019
439,34 kr/h inom tätort och 485,58 kr/h för landsbygd. Dock väljer många
enskilda att köpa serviceinsatser privat i stället för att ansöka om bistånd
från kommunen, orsaken är att RUT-avdraget inte kan användas till
hemtjänst.

Sala kommun

I Sala kommun finns ett valfrihetssystem enligt LOV men enbart gällande
serviceinsatser. I Sala utförs samtliga serviceinsatser av enbart externa
utförare. Ersättning för serviceinsatser är 409kr/h inom tätort och 439kr/h
för landsbygd.

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har både externa och kommunala utförare som utför
städ hos enskilda äldre. Kostnad för serviceinsatser av kommunala utförare
är 433,14kr/h inom tätort och 547,05kr/h för landsbygd. Kostnad för
serviceinsatser av externa utförare är 438,52 kr/h inom tätort och 552,44
kr/h för landsbygd. Endast momsavgift utgör skillnaden mellan den
offentliga utföraren respektive privata utföraren. För den enskilde blir det
ingen skillnad i pris.
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4.2 Serviceinsats inköp

Även inom serviceinsatsen inköp har förvaltningen genomfört en
omvärldsbevakning. Förvaltningen har konstaterat att många kommuner
hanterar inköp digitalt och via internethandel. Förvaltningen har tittat på 60
kommuners hemsidor. Följande tre kommuner har också intervjuats av
förvaltningen: Skurups kommun, Trollhättans kommun, Norrköpings
kommun och Sala kommun. Tillvägagångssättet har sett olika ut för
kommunerna. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning per kommun.

Skurups kommun

I Skurups kommun har inköp digitaliserats. Enskilda med biståndsinsatsen
”inköp” får maten inköpt via internethandel. Betalningen sker direkt via den
enskilde, dennes anhörige eller god man, och att detta bygger upp en
trygghet för den enskilde som har överblick på sin privatekonomi. Skurups
kommun anser att inköp via internet underlättar den egna interna processen
såväl som för den enskilde.

Trollhättans kommun

I Trollhättans kommun har inköp digitaliserats. Enskilda med
biståndsinsatsen ”inköp” får maten inköpt via internethandel. Betalningen
sker direkt via den enskilde, dennes anhörige eller god man, och att detta
bygger upp en trygghet för den enskilde som har överblick på sin
privatekonomi

Norrköpings kommun

I Norrköpings kommun har inköp digitaliserats och betalningen sker direkt
via den enskilde, dennes anhörige eller god man. Något som bygger upp en
trygghet för den enskilde som har överblick på sin privatekonomi. Beslut om
att digitalisera inköp togs av politiken och det var i syfte att förbättra
medarbetarnas arbetsmiljö genom minskad fysisk belastning. Norrköpings
kommun valde ut särskilda medarbetare att arbeta med inköp. Dessa fick
genomgå en utbildning kring internethandel via Coop.

Sala kommun

I Sala kommun sker inköp via internethandel och insatsen är en
serviceinsats som beslutas av biståndshandläggare. När beställning av
matvaror görs räknas detta som en omvårdnadsinsats, likt socialt umgänge,
där det skapas ett naturligt samtal i samband med matinköpet via app på
kommunens Ipad Sala kommun har uppdraget inköp fördelats på flera
personer för att brukarna ska kunna vända sig till sin personliga
kontaktperson (eller vice kontaktperson om ordinarie är frånvarande).
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5. Konsekvenser respektive positiva effekter

5.1 Ekonomiska konsekvenser respektive positiva effekter

5.1.1 Serviceinsats städ

Då förvaltningen, via ekonomiavdelningen, endast har uppgifter från
Samhall som extern utförare av städ är det svårt att avgöra effektiviteten.
Det innebär således att förvaltningen har svårt att avgöra om Samhall lagt
ned rätt antal timmar på att utföra städ, det vill säga effektiviteten i sin
städning. Förvaltningen kan däremot konstatera att det kostar 504 kr/per
städning (exklusive moms). Den schablontid som ligger kopplad till
biståndsbeslutet om städning (d v s den tid som vi räknar med att
städningen skulle ta om vår personal utförde den) är i vanliga fall en timme
per tillfälle. Sätter vi det i relation till hur kostnadsbilden ser ut i andra
kommuner kan vi konstatera att Samhalls tjänster är något dyra. I en
jämförelse mellan Samhall som utförare av städ respektive
hemtjänstpersonalens utförande av städning är det svårt för förvaltningen
att avgöra effektiviteten i städningen. När hemtjänstpersonalen utför
städningen borde det enligt förvaltningen rimligen finnas en viss
tidseffektivitetsvinst då personalen oftast redan finns på plats hos den
enskilde, det vill säga att brukartiden skulle höjas. I samband med
städningen skulle den enskilde också kunna ges möjlighet till viss social
samvaro på ett sätt som Samhall inte har möjlighet att erbjuda. Detta
eftersom kommunens personal ska ha med sig det omvårdande
perspektivet in i alla arbetsuppgifter.

5.1.2 Serviceinsats inköp

Då förvaltningen, via ekonomiavdelningen, endast har uppgifter från
Samhall som utförare av inköp är det svårt att avgöra om tidsgången är på
en effektiv nivå. Förvaltningen kan däremot konstatera att det kostar 214
kr/inköp (exklusive moms). Schablontiden för inköp ligger på 30 minuter per
tillfälle. Timkostnaden för att köpa insatsen från samhall ligger över
kommunens personalkostnad. Det förvaltningen kan tillföra avseende inköp
är att vi har fått in uppgifter från enskilda med serviceinsats inköp att
kvaliteten på inköpen varit något sämre när Samhall utfört dem än när
hemtjänstens personal gjort det.
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5.2 Konsekvenser för brukaren och positiva effekter

5.2.1 Serviceinsats städ

Städning i hemmet hos enskild ska utföras omsorgsfullt. I den omsorgen
ingår begrepp personalkontinuitet, fasta rutiner och förståelse för
omsorgstagarens behov och livssituation. Att samma person eller grupp av
personer kommer hem till den enskilde vecka efter vecka är en stor
trygghet. Följaktligen innebär det en högre personalkontinuitet om
hemtjänstens personal utför städning. Om hemtjänstpersonal utför
städningen innebär det mindre antal personal för den enskilde att möta i sin
vardag. På så sätt lär personal och den enskilde känna varandra och den
enskilde vet vem som kommer innanför dörren. En person som kommer till
den enskilde ofta har större möjlighet att känna till deras behov och veta hur
just de vill, eller inte vill ha det avseende städ. Om hemtjänstpersonal utför
städningen innebär det en positiv effekt för den enskilde då tryggheten ökar
i takt med att personalkontinuiteten ökar.

Om extern utförare städar hos enskild tillkommer ytterligare personer som
den enskilde behöver möta. Däremot har omvärldsbevakningen visat att det
finns kommuner som upplever att kontinuiteten varit enklare för externa
utförare att hantera än hemtjänsten såtillvida att de har kunnat säkerställa
att det är samma person som har utfört städning hos den enskilde.

En negativ konsekvens som kan bli om hemtjänstens personal utför
städning är att de inte är utbildade i att utföra städ och heller inte har
kunskap om rengöringsmedel och bäst lämpade rengöringsrutiner.
Städningens kvalitet kan därför komma att påverkas av detta.

Om städning genomförs av extern utförare kommer det vara utbildad
personal som genomför städningen. Denna personal kommer ha med egna
städredarskap och använda rengöringsmedel som är miljöanpassat. För
den enskilde innebär detta en kvalitetshöjning.

5.2.2 Serviceinsats Inköp

En positiv effekt av att inköp digitaliseras är att den enskilde kan handla i
större volymer, då det är leverantörer och inte hemtjänstpersonal som står
för matleverans. Dessutom kan inköp via internethandel ge den enskilde en
större och direkt överblick över de inköp som görs, i form av att de är mer
delaktiga. När inköp görs direkt av den enskilde kan den som är kund se,
inspireras och välja bland butikens hela sortiment. Vidare kan den enskilde
själv ta del av erbjudanden, rabatter och således få bättre överblick på den
egna hushållskassan.
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Att genomföra inköp digitalt, med eller utan stöd av personal, ökar den
enskildes möjlighet att själv sköta sina inköp och få överblick på
hushållskassan. Detta ligger helt i linje med målen som anges i 1 kap. 1 §
Socialtjänstlag.

5.3 Konsekvenser för medarbetare och positiva effekter

5.3.1 Serviceinsats städ

Om städningen genomförs av externa utförare kommer hemtjänstens
personal att ägna sig åt den vård och omsorg de är utbildade för och vill
arbeta med. På detta sätt använder äldreomsorgsförvaltningen
kompetensen på ett mer lämpligt sätt och skapar en mer attraktiv
arbetsmiljö för medarbetare. När städning genomförs av extern utförare
minskar förvaltningen även risken för att omsorgspersonal drabbas av
förslitningsskador orsakad av städningen.

5.3.2 Serviceinsats Inköp

Om inköp hanteras av extern utförare kommer hemtjänstens personals
arbetsmiljö att förbättras. Medarbetarna behöver inte bära tunga matkassar
till den enskilde och på så sätt minskar förvaltningen risken för arbetsskador
orsakad av hantering av matvaror och matkassar. Stressnivån hos
medarbetaren kommer även minskas om inköp kan hanteras digitalt då de
inte behöver stå i matköer. Från förvaltningens genomförda
omvärldsbevakning har en kommun som digitaliserat inköp via
internethandel angett att de genom att digitalisera inköpsinsatsen gått från
45 minuter till 20 minuter per inköp.

En annan positiv effektiv som kommit av att inköp digitaliserats är att
hemtjänstens personal inte behöver i lika stor utsträckning behöver tänka
på tyngden av inköpen utan kan bistå enskilda med inköp av större volym.

Förvaltningen ser att hela inköpshanteringen blir en tidseffektivisering samt
kvalitetshöjning om inköp hanteras digitalt.

6. Upphandling

För att äldreomsorgsförvaltningen inte ska stå utan utförare av städ och
inköp efter att avtalet med Samhall gått ut behöver upphandling av extern
utförare av städ respektive inköp påbörjas snarast efter sommaren.
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7. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till
beslutsförslaget

Nedan text beskriver förvaltningens ståndpunkt/motivering till
beslutsförslaget vad gäller städ respektive inköp och avslutas med en
konsekvens om vård- och omsorgsnämnden inte antar beslut om att städ
ska genomföras av extern utföra respektive inköp digitaliseras.

Serviceinsats städ

Äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att en
upphandling genomförs av städ inom hemtjänsten med en avtalstid under
en kortare tidsperiod. Detta för att äldreomsorgsförvaltningen behöver tid
för att utreda eventuella konsekvenser av införandet av fast
omsorgskontakt.

Lagkravet avseende fast omsorgskontakt innebär i korthet ett
omställningsarbete för förvaltningen såtillvida att innan 1 juli i år ska
enskilda med hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakten kan fram till 1 juli 2023 vara undersköterska eller
vårdbiträde. Därefter får dock enbart den fasta omsorgskontakten vara lägst
undersköterska. Detta innebär att de vårdbiträden som av olika skäl inte
vidareutbildar sig alternativt inte slutför utbildningen till undersköterska
innan den 1 juli nästa år inte längre får fortsätta vara fast omsorgskontakt i
hemtjänsten. Något som medför att förvaltningen tillsammans med
kommunens personalenhet behöver ta fram en plan för vårdbiträden som
av olika skäl inte kan eller slutfört utbildning till undersköterska.

Vidare behöver äldreomsorgsförvaltningen också beakta uppdraget som
Socialstyrelsen fått avseende att ta fram en vägledning om hur arbetet med
fast omsorgskontakt bör planeras och bedrivas. I uppdraget ingår även att
Socialstyrelsen kommunicerar och informerar om de nya bestämmelserna.
Därutöver får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka data och vilken
statistik som behövs för en ändamålsenlig uppföljning av reformen samt att
bedöma om det finns behov av att ta fram nya data, ny statistik eller nya
indikatorer. Socialstyrelsen har fått detta uppdrag med anledning av att
regeringen i februari lämnade en proposition till riksdagen med förslag om
att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Socialstyrelsen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 28 april 2023 när det gäller uppdraget att
ta fram ett vägledningsmaterial och att kommunicera och informera om de
nya bestämmelserna och senast den 31 augusti 2023 när det gäller
uppdraget att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig uppföljning. Detta
är en tidsplan som äldreomsorgsförvaltningen behöver beakta.
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Serviceinsats inköp

Äldreomsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att den
biståndsbeslutade insatsen inköp ska digitaliseras samt ske via
internethandling. Den enskilde kommer även framledes ansöka om bistånd
för att genomföra inköp men utformningen av insatsen skulle med detta
förändras. Förvaltningen föreslår att insatsen förändras till att beställning av
matvaror genomförs digitalt av den enskilde själv. Om den enskilde inte kan
utföra beställningen på egen hand kommer hemtjänstens personal att bistå
den enskilde med detta. Digitalisering av inköpen syftar till att öka
delaktighet och självständighet för den enskilde samt minska risken för
eventuella fel vid beställning samt eliminera kort- och kontanthantering och
de risker som finns för att fel uppstår kring denna. Förvaltningen avser med
denna förändring och hantering av kontanter samt kontokort att öka
tryggheten hos den enskilde och medarbetarna i hemtjänsten.

Om inte vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut
kommer städ och inköp att utföras av hemtjänstens personal på grund av
att avtalet med Samhall upphör och inte går att förlänga.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se


Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Diarienummer

2022-05-05

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7-9
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Äldreomsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

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

1. Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
2. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på

remissyttrande.

2. 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 dataskyddsåtgärder 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.
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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:

Departementspromemoria 2022:44 – Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen

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

Kristina Tercero

Förvaltningschef

Beslut till:

VON

FC ÄF

US ÄF
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Äldreomsorgsförvaltningen
Kristina Tercero

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

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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1 Sammanfattning 

Denna promemoria innehåller förslag till en ändring i social-
tjänstlagen (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 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.
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2 Författningsförslag  

2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska 
införas en ny paragraf, 4 kap. 2 c §, av följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
 2 c § 

Digital teknik får användas när 
bistånd ges i form av hemtjänst 
eller boende i en sådan boende-
form som avses i 5 kap. 5 § andra 
och tredje styckena. Den digitala 
tekniken får bara användas utan-
för den mänskliga kroppen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) 
om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten  

dels att 11 § ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 och 10 §§, och 

närmast före 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

När behandling av 
personuppgifter sker med viss 
digital teknik  

9 §1  
Om den digitala teknik som 
används vid insatser enligt 4 kap. 
2 c § socialtjänstlagen (2001:453) 
har funktioner som möjliggör 
monitorering, sensorering eller 
positionering av den registrerade, 
ska den personuppgiftsansvarige 
säkerställa att  

1. endast de personuppgifter 
som är nödvändiga för att uppnå 
syftet med användningen av 
tekniken behandlas, och  

2. insamlade personuppgifter 
inte sparas under längre tid än vad 
som är nödvändigt för att uppnå 
det ändamål för vilket uppgifterna 
samlades in.   

 
1 Tidigare 9 § upphävd genom 2018:440. 
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Tilldelning av behörighet för 
åtkomst och kontroll av åtkomst 

 10 §2 
Den som bedriver verksamhet 
inom socialtjänsten ska 

1. bestämma villkor för till-
delning av behörighet för åtkomst 
till sådana uppgifter om enskilda 
som förs helt eller delvis auto-
matiserat, 

2. se till att åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat 
dokumenteras och kan kontrolle-
ras, och  

3. göra systematiska och åter-
kommande kontroller av om nå-
gon obehörigen kommer åt sådana 
uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat. 

Behörigheten enligt första 
stycket 1 ska begränsas till vad 
som behövs för att personen ska 
kunna fullgöra sina arbetsupp-
gifter inom socialtjänsten.  

 
11 § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka 
som är personuppgiftsansvariga 
och om begränsning av den i 6 § 
tillåtna behandlingen av person-
uppgifter samt om sökbegrepp, 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om  

1. vilka som är personupp-
giftsansvariga,  

2. begränsning av den i 6 § 
tillåtna behandlingen av person-
uppgifter, 

 
2 Tidigare 10 § upphävd genom 2018:440. 
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direktåtkomst och samkörning 
av personuppgifter. 

3. sökbegrepp,  
4. direktåtkomst,  
5. samkörning av personupp-

gifter, 
6. de krav på skyddsåtgärder 

som avses i 9 §, 
7. villkor för tilldelning av 

behörighet, dokumentation och 
kontroll av åtkomst enligt 10 §,  

8. säkerhetsåtgärder vid helt 
eller delvis automatiserad be-
handling av personuppgifter, och  

9. vilken information som ska 
lämnas till den registrerade inför 
användningen av digital teknik 
enligt 4 kap. 2 c § socialtjänst-
lagen (2001:453). 

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter 
får föras över till tredje land. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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3 Ärendet 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja 
införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, som stärker 
självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal 
och moderniserar verksamheten. I mars 2020 överlämnades be-
tänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) till 
regeringen. I betänkandet föreslås en reglering som gör det möjligt 
att ge vård och omsorg till personer med nedsatt beslutsförmåga. 
Betänkandet innehåller även förslag om upprättande av en 
individuell plan utan samtycke inom såväl vård som omsorg när en 
enskild har nedsatt beslutsförmåga. Vidare föreslås en reglering som 
tydliggör att digital teknik får användas inom socialtjänsten och att 
den får användas utan samtycke vid nedsatt beslutsförmåga. 
Slutligen föreslås bestämmelser om informationssäkerhet inom 
socialtjänsten. Bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2021.  

Betänkandet har remissbehandlats. Under beredningen av 
betänkandet i Regeringskansliet har det framkommit att förslagen i 
vissa delar bör ändras och att analysen av förslagens förenlighet med 
dataskyddslagstiftningen behöver fördjupas. Inom 
Socialdepartementet har därför denna promemoria tagits fram. I 
promemorian lämnas förslag som reglerar användningen av digital 
teknik inom socialtjänstens äldreomsorg, vissa krav på 
dataskyddsåtgärder vid socialtjänstens användning av digital teknik 
samt informationssäkerhetsstärkande åtgärder inom socialtjänsten.
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4 Bakgrund 

4.1 Socialtjänstens mål 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och 
kommunen har det yttersta ansvaret för att personer får det stöd och 
den hjälp som de behöver, 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Socialtjänstens individinriktade verksamheter omfattar ett brett 
område och information behöver hanteras för många olika ändamål. 
Exempel på områden inom kommunernas socialtjänst är hemtjänst, 
stöd och service till personer med psykisk ohälsa eller funktions-
nedsättningar, stöd till äldre personer i särskilda boenden och stöd 
till barn och unga.  

I den inledande portalparagrafen 1 kap. 1 § socialtjänstlagen 
regleras socialtjänstens övergripande mål. Där anges bl.a. att 
socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att beslut ska tas i 
samförstånd med den enskilde. Även om den enskilde inte har rätt 
att kräva när och hur en insats ska ges, anses bestämmelsen 
förutsätta att socialtjänsten så långt det är möjligt ska ta hänsyn till 
den enskildes önskemål. 

Att verksamheten ska bygga på respekt för människors själv-
bestämmanderätt och integritet ställer även krav på hur social-
tjänsten ska bedriva sin verksamhet. I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen 
regleras särskilt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. Det innebär t.ex. att en person behöver 
ges möjlighet att komma till tals i alla frågor som rör honom eller 
henne. Socialtjänsten behöver ta reda på om personen vill ha en 
insats eller inte och hur den insatsen behöver utformas och 
genomföras för att bäst tillgodose personens behov och önskemål. 



Bakgrund Ds 2022:4 

14 

Det gäller både under handläggningen av ett ärende och när insatsen 
utförs. 

I 5 kap. 4 § socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en 
nationell värdegrund för äldreomsorgen. Enligt bestämmelsen ska 
socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 
äldre finns rekommendationer om hur man bör arbeta för att se till 
att äldre personer kan utöva sitt självbestämmande och inflytande. 
Rekommendationerna innebär bl.a. att kommunikationen med den 
äldre personen bör anpassas till personens förutsättningar och att 
personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen 
att föra fram sina åsikter och önskemål. 

4.2 Rätten till bistånd 

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen följer att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt. Av 
bestämmelsen följer vidare att den enskilde genom biståndet ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att biståndet ska utformas så 
att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden också ge bistånd 
utöver vad som följer av 4 kap. 1 § om det finns skäl för det. Vidare 
gäller enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen att socialnämnden utan 
föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 
Ett sådant erbjudande förutsätter dock bl.a. att den äldre personen 
har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller 
hon kan påverka utförandet av insatserna och om rätten att alltid 
kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

Bistånd för sin livsföring i övrigt innefattar olika slags insatser för 
stöd, omsorg och vård. När det gäller insatser till äldre personer kan 
det handla om hemtjänst i ordinärt boende, plats i särskilt boende, 
trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, 
kontaktperson eller boendestöd.  

Av 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att 
kommunen ska inrätta särskilda boenden för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen kan 
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anordna de boendeformer som är mest ändamålsenliga med 
utgångspunkt i de lokala förhållandena. Begreppet särskilda boenden 
är inte preciserat i lag utan är sedan den s.k. Ädelreformen ett 
samlingsbegrepp för de former av boenden som tidigare benämndes 
servicehus/servicelägenhet, ålderdomshem, gruppboenden för 
dementa och sjukhem. Platser för korttidsvård eller korttids-
boenden är också en del i begreppet särskilda boenden. Dessa 
särskilda boendeformer ska vara för dem som inte längre kan bo kvar 
i sitt ordinarie boende på grund av att behovet av tillsyn eller kravet 
på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna 
hemmet. 

Det är även möjligt för kommuner att inrätta s.k. bistånds-
bedömda trygghetsboenden enligt 5 kap. 5 § tredje stycket social-
tjänstlagen. Boendeformen är avsedd för äldre personer som inte har 
så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig för att 
tillgodose den enskildes behov, men som däremot bedöms behöva 
ökad trygghet och gemenskap med andra, när det inte längre upplevs 
tryggt att bo kvar i det ordinarie boendet. Bistånd i form av plats i 
särskilt boende kan enbart ges efter en prövning enligt 4 kap. 1 eller 
2 § socialtjänstlagen. 

4.3 Omfattningen av insatser till äldre enligt 
socialtjänstlagen  

År 2020 hade 400 000 personer 65 år eller äldre minst ett pågående 
beslut om insats med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. De 
vanligaste insatserna var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende, 
matdistribution och ledsagning (Socialstyrelsen [2019] Statistik om 
socialtjänstinsatser till äldre 2020). Samma år bodde 108 000 
personer i särskilda boenden. Socialtjänstinsatserna som redovisas i 
den officiella statistiken är hemtjänst i ordinarie boende, särskilt 
boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, 
korttidsplats, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av 
anhörig, och annat bistånd (figur 1).  
 



Bakgrund Ds 2022:4 

16 

 

4.4 Begreppet skälig levnadsnivå som grund för 
rätten till bistånd 

I förarbetena till 2001 års socialtjänstlag, prop. 2000/01:80, tar 
regeringen ställning till hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas 
och tillämpas i förhållande till vilken insats som biståndet avser och 
insatsens kvalitet. På s. 90 f. anges följande. Skälig levnadsnivå 
innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för 
vilken form av insats, vård och behandling, andra stödformer eller 
ekonomiskt bistånd, som kan komma i fråga. Att tydligt särskilja 
nivå från innehåll är omöjligt utan att den skäliga levnadsnivån blir 
ett uttryck för kvaliteten i insatsen och för vilken ambitionsnivå som 
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kan vara rimlig i ett enskilt fall mot bakgrund av rättighets-
bestämmelsens syfte. 

I propositionen betonas också att det är viktigt att markera att 
socialtjänstlagens grundläggande syfte är att garantera att 
medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda. Där anges att 
nivåerna på insatserna därför måste vara sådana att detta uppfylls och 
att begreppet skälig levnadsnivå i detta hänseende blir ett uttryck för 
att vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten uppnås. Vidare 
sägs det att vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga 
måste en sammanvägning göras av olika omständigheter, såsom den 
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes 
önskemål. I propositionen framhålls också att det inte kan finnas en 
obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 
oberoende av kostnad. Det ligger i både kommunens och den 
enskildes intresse att biståndet ska utformas så att det svarar mot det 
man vill uppnå. Oftast innebär det att det råder samstämmighet 
mellan den enskilde och tjänstemannen om lämplig insats. I de fall 
det inte är möjligt måste tolkningen av begreppet skälig levnadsnivå 
ske mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens grundläggande syfte, 
dvs. en yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika 
avseenden. Detta utesluter emellertid inte att kommunen, när 
likvärdiga insatser finns att tillgå, ges möjlighet att välja det billigaste 
alternativet. 

4.5 Utförande av insatser 

Socialtjänstens utförande av insatser till enskilda utgör en 
dominerande del av verksamheten och hör till en av socialtjänstens 
viktigaste uppgifter. De insatser som ska tillgodose personliga behov 
omfattar en mängd olika åtgärder som bl.a. syftar till att ge 
människor vård och stöd i boendet, möjligheter till sysselsättning 
och gemenskap eller stöd och hjälp med olika sociala problem. 
Insatserna ska tillgodose och anpassas efter individuella behov och 
utifrån lokala förutsättningar. För alla biståndsinsatser gäller att de 
ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.  

Att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv är ett 
centralt uppdrag för socialtjänsten. Insatser ska därför utformas så 
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att de stärker den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. När 
det gäller insatser som ska tillgodose personliga behov för 
livsföringen i övrigt kan det bl.a. handla om att ha kontroll över sin 
dagliga tillvaro och att ges möjligheter till självständighet och att så 
långt möjligt klara sig på egen hand.  

Av 5 kap. 5 § socialtjänstlagen följer att en äldre person så långt 
det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 
och annan lättåtkomlig service ska ges. Bestämmelsen förtydligar att 
den äldres önskemål ska beaktas. Bestämmelsen tillkom i syfte att 
stödja, påskynda och förstärka utvecklingen av att biståndsbeslut 
som rör hemtjänst ska utformas efter en samlad tidsram för de 
insatser som beslutas, grundade på redovisade behov och en 
bedömning av skälig levnadsnivå. Ett rambeslut om tid grundat på 
den enskildes behov kan innebära en ökad frihet att avgöra när de 
beviljade insatserna ska utföras. Vid bedömningen av vilken insats 
som kan komma i fråga måste en sammanvägning göras av olika 
omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet, 
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra 
insatser samt den enskildes önskemål. 

4.5.1 Krav på insatser 

Enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten 
vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete finns regler för hur verksamheterna ska arbeta för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av processer och rutiner 
samt ett förbättringsarbete ska verksamheten uppnå god kvalitet. 
Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, 
egenkontroll och hantering av avvikelser. Kravet på god kvalitet i 3 
kap. 3 § socialtjänstlagen gäller såväl för privata som offentliga 
utförare av socialtjänst. En viktig förutsättning för god kvalitet är 
tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens. 
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4.5.2 Förändringar i befolkning och arbetsmarknad 

Antalet kvinnor och män som är 80 år och äldre beräknas öka med 
340 000 personer fram till 2035, vilket innebär en ökning med 
60 procent (SCB – Trender och Prognoser 2020. Befolkning, 
utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035). Personer som är 
80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. 
Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer 
därför att öka under den närmaste tioårsperioden. Det innebär ett 
stort behov av nyrekrytering av i synnerhet omsorgspersonal inom 
äldreomsorgen och att efterfrågan på personal till äldreomsorgen 
kommer att vara fortsatt stor.   

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anger i ekonomi-
rapporten Oktober 2021, om kommunernas och regionernas 
ekonomi, att kompetensförsörjningen är en av välfärdens viktigaste 
frågor idag och under det kommande decenniet. Rapporten påvisar 
att den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan 
kommunerna och regionerna idag och kommer att öka i nästan alla 
län fram till 2030. För att klara kompetensförsörjningen behövs 
olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv 
arbetsgivare och om att hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv. SKR 
och regeringen har ingått en överenskommelse som syftar till att ge 
kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
äldreomsorgen genom digitalisering (Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus). I överens-
kommelsen anger SKR att den demografiska behovsökningen i 
kommunsektorn kommer att öka med sju procent mellan 2020 och 
2030. Ökningen är störst inom äldreomsorgen och i omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning. Inom dessa verksamheter 
behöver arbetsstyrkan öka med ca 29 procent under perioden, om 
arbetssätten inte förändras. Därtill uppgår ersättningsrekryteringar 
för pensionsavgångar i välfärden (kommuner, regioner och privata 
utförare) till drygt 30 000 per år. Samtidigt ökar antalet i arbetsför 
ålder inte i tillräckligt stor omfattning för att möta behoven av 
arbetskraft. 

Även inom Välfärdskommissionen diskuterades frågor om 
kompetensförsörjning. I Välfärdskommissionens slutredovisning 
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till regeringen uttalade kommissionen att digitalisering och 
välfärdsteknik är ett sätt att effektivt nyttja offentliga resurser, och 
att det bl.a. kan bidra till en hållbar kompetensförsörjning. Rätt 
utnyttjad kan digitaliseringen exempelvis skapa ett bättre arbetsliv 
och en bättre arbetsmiljö, menade kommissionen.  

4.5.3 Välfärdsteknik 

Med begreppet digital teknik avses tekniska verktyg, system och 
programvaror som finns digitalt. Digital teknik som används inom 
vård och omsorg kallas ofta för välfärdsteknik. 

Användningen av välfärdsteknik vid insatser i form av hemtjänst 
eller särskilt boende för äldre innebär att tekniken samlar in och 
registrerar vissa uppgifter om den enskilde. Tekniken bygger ofta på 
funktioner såsom monitorering (t.ex. tillsyn via kamera), 
sensorering (t.ex. tillsyn via rörelsedetektor eller larmmattor) eller 
positionering (t.ex. gps), vilket innebär funktioner som registrerar 
var den enskilde befinner sig. Uppgifterna tillgängliggörs i bild, ljud 
eller text för larmpersonal som övervakar tekniken utifrån ett 
bestämt tidsschema eller när tekniken larmar. Uppgifterna ger en 
indikation på om den enskilde befinner sig i en nödsituation eller på 
annat sätt kan behöva fysisk tillsyn av omsorgspersonal. De 
uppgifter som samlas in kan avse om den enskilde befinner sig i sin 
säng under natten eller om hon eller han av något skäl inte befinner 
sig där och kan behöva hjälp. Det kan även vara uppgifter om var den 
enskilde rent fysiskt befinner sig i sin bostad eller utomhus och om 
den enskilde är på en plats där hon eller han kan behöva hjälp. Den 
hjälp som socialtjänsten kan behöva bistå med utifrån dessa 
uppgifter kan vara av enklare slag som att genom ett telefonsamtal 
hjälpa den enskilde att komma hem, men också av livsavgörande slag 
som att fysiskt träffa den enskilde och se till att denne tas till sjukhus 
på grund av olycka eller sjukdom.  

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11) 
hade i uppdrag att ge förslag på åtgärder som kan främja införandet 
av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet 
och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar 
verksamheten. Syftet var att förbättra förutsättningarna för 
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verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta 
tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.  

Välfärdsteknik inom socialtjänsten kan sägas ha två huvudsakliga 
syften:  

• teknik för trygghet och självständighet för enskilda 

• teknik till stöd för personalen och omsorgsgivaren. 
 

En stor del av den välfärdsteknik som används av socialtjänsten fyller 
i olika grad dessa båda syften. 

Inom såväl socialtjänsten som utvecklingsarbete och uppföljning 
används termen välfärdsteknik. Socialstyrelsens definition av 
begreppet välfärdsteknik är följande: Digital teknik som syftar till 
att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få 
en funktionsnedsättning. Enligt definitionen är målet med 
användningen av välfärdsteknik högre kvalitet och effektivitet i vård 
och omsorg på samhällsnivå.  

En term som ligger nära välfärdsteknik är hjälpmedel för det 
dagliga livet. Socialstyrelsens definition lyder: ”Individuellt 
utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 
delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 
funktionsnedsättning”. 

Gränsen mellan välfärdsteknik och hjälpmedel för det dagliga 
livet är inte skarp, och därför publicerade Socialstyrelsen år 2019 ett 
meddelandeblad om regler kring välfärdsteknik utifrån olika lagrum 
(Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Nr 
3/2019). Vissa produkter kan ges till den enskilde både som 
välfärdsteknik efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen eller 
som förskrivet hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 

4.5.4 Regeringens satsningar på välfärdsteknik 

För att stimulera och öka användningen av välfärdsteknik har flera 
satsningar gjorts för att stödja utvecklingen. Under 2010–2014 
avsatte regeringen stimulansmedel för att utveckla e-hälsa och 
välfärdstjänster i kommunerna. Satsningen uppgick till 20 miljoner 
kronor för år 2010 och 20 miljoner för 2011. År 2012 fördubblades 
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stödet till 40 miljoner kronor. Medlen användes till regionala 
samordnare, till att utveckla tekniska infrastrukturer och till 
nationella informationsstrukturer och fackspråk inom social-
tjänsten. 

År 2018 avsatte regeringen ett statsbidrag om 350 miljoner 
kronor till kommunerna för att investera i välfärdsteknik. 
Socialstyrelsen fördelade medlen och gjorde en uppföljning av hur 
kommunerna hade använt pengarna. Uppföljningen redovisades i 
2019 års rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. 

I januari 2020 ingick regeringen en ny överenskommelse med 
SKR: Överenskommelse om äldreomsorgen – teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus. Den innebär bl.a. att kommunerna 
fick 168,7 miljoner kronor som stimulansbidrag för att stärka den 
digitala utvecklingen inom äldreomsorgen. Vidare utgick ett bidrag 
om 15 miljoner kronor till tio modellkommuner och 16,3 miljoner 
kronor till SKR för att utveckla ett stöd för digitalisering till 
kommunerna. Samma summor planeras att betalas ut 2021 och 2022.  

Regeringen har årligen sedan 2014 gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att följa utvecklingen av användningen av e-hälsa och välfärdsteknik 
i kommunerna. Av rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna 2021 framgår bl.a. följande. 

• Användningen av digital nattillsyn ökar och cirka 76 procent av 
kommunerna har infört detta för äldre som bor i ordinärt boende. 
Över 3 000 personer har sådan tillsyn. Allt fler kommuner 
använder också digital tillsyn under dagen. 

• Drygt 70 procent av kommunerna har tagit fram styrande 
dokument i form av digitaliseringsplaner eller liknande för att 
kunna bedriva en planerad verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. 

• 58 procent av kommunerna har ett ledningssystem som omfattar 
välfärdsteknik och 28 procent har ett som omfattar e-tjänster. 

• Användning av säker hantering av identiteter och behörigheter 
inom socialtjänsten ökar. 35 procent av kommunerna har säkrat 
samtliga system där personuppgifter behandlas. Andelen 
kommuner där all personal i handläggningen och i utförarledet 
har tillgång till stark autentisering har dock ökat markant i 
förhållande till 2019 och 2020. 
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4.5.5 Exempel på digital teknik inom äldreomsorgen  

I vissa fall beviljas digital teknik i äldreomsorgen genom ett 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen efter en ansökan om 
en specifik form av insats, t.ex. trygghetslarm. I andra fall kan 
tekniken också vara en del i genomförandet av ett biståndsbeslut om 
t.ex. hemtjänst.  

Digital teknik är delvis också kopplad till begreppet hjälpmedel 
som förskrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen eller till sådan teknik 
som den enskilde själv skaffar. Kommunen kan också efter en 
individuell bedömning besluta om digital teknik som ett led i 
bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag. När det gäller bostadsanpassning kan det t.ex. handla om 
spisvakt eller automatiska dörröppnare.  

Tekniken kan således användas av personen själv, en närstående, 
personal eller någon annan i personens närhet. Viss teknik syftar 
främst till att vara ett stöd för personalen, t.ex. digitala lås.  

Aktiva och passiva larm 

Trygghetslarm är en tjänst som innebär att brukare vid mer akuta 
händelser i hemmet eller på annan plats kan ta kontakt med en 
larmcentral för att påkalla tillsyn eller hjälp. Den vanligaste formen 
är en larmknapp som brukaren har på sig. Trygghetslarmet består då 
av en larmdosa med högtalartelefon som via telefonen kopplas in i 
den enskildes bostad och som fungerar tillsammans med larmdosan. 
Den enskilde larmar genom att trycka på en larmknapp och larm går 
till en larmcentral. När larmcentralen svarar beskriver den enskilde 
via högtalartelefonen vad denne behöver ha hjälp med. Det är 
kommunens larmgrupp och nattpatrull som i första hand hjälper den 
enskilde när denne larmar. Larmen är s.k. aktiva larm. 

Det finns även andra digitala tekniker som kan användas i den 
enskildes bostad efter behov, som t.ex. passagelarm, fallarm och 
rökdetektorer. Dessa larm är s.k. passiva larm, eftersom de larmar 
automatiskt när de aktiveras utan att den enskilde själv behöver 
aktivera larmet. 
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Mobila trygghetslarm (gps) 

Mobila trygghetslarm, ibland även kallade gps-larm, är ett annat 
exempel på digital teknik inom välfärden som underlättar för äldre 
att leva ett tryggt och mer självständigt liv. Det finns olika typer av 
mobila trygghetslarm, exempelvis mobiltelefoner, skosulor, dosor 
att ha i fickan eller runt halsen och klockor. Tekniken bygger på en 
positioneringstjänst som visar var bäraren av tekniken fysiskt 
befinner sig. Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas, kan 
anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av digital teknik få fram 
en tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren. 
Efter påbörjad lokalisering kan man genom tekniken läsa av 
användarens position. Det är också möjligt att genom tekniken ringa 
in det område som användaren vanligen rör sig i. I ett sådant fall 
sänds ett automatiskt larm om att användaren rör sig utanför det 
förutbestämda området. Ett mobilt trygghetslarm kan också ha en 
samtalsfunktion så att det går att prata med användaren och på så 
sätt hjälpa till på distans.  

Trygghets- eller tillsynskamera 

Kamera är ytterligare ett exempel på digital teknik som används 
inom välfärden för att möjliggöra för omsorgsgivaren att på distans 
utöva tillsyn över en person i dennes bostad. Om tillsynen sker 
nattetid monteras en kamera upp i sovrummet hemma hos personen. 
Beroende på den enskildes tillsynsbehov kan ibland fler än en kamera 
monteras upp i den enskildes bostad, t.ex. i köket, sovrummet eller 
någon annan plats där den enskilde brukar vistas. I de flesta fall har 
kameran en fast placering och kan inte panorera eller zooma. 
Tillsynen görs genom att personalen på larmcentralen eller annan 
personal aktiverar kameran under ett kort tidsintervall. Tillsynen 
kan utföras antingen på planerade tider eller vid larm. Skulle den 
enskilde inte vara synlig vid kameratillsynen kan ansvarig 
omvårdnadspersonal kontaktas och göra hembesök. 
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Digitala lås 

Digitala lås är tekniska lösningar som kan ersätta vanliga nycklar. 
Det är lås som inte öppnas med vanlig nyckel, utan med en kod eller 
separat nyckelbricka. Vid användning av digitala lås monteras ett 
nytt låsvred på insidan av dörren till den bostad som ska förses med 
lås. Från utsidan syns inte att ett digitalt låsvred är installerat. 
Personalen kan sedan öppna brukarens dörr genom en applikation i 
mobiltelefonen eller med en digital nyckel. När personalen öppnar 
och stänger låset registreras vem som kommit, ankomsttid och tid 
för när personalen lämnar.  

Läkemedelsrobotar 

Läkemedelsrobotar är elektroniska verktyg och tekniska lösningar 
som kan ersätta personlig läkemedelsutdelning. Det vanliga är att 
kommunen fattar ett biståndsbeslut om ”hjälp med läkemedel” 
enligt socialtjänstlagen och att beslutet genomförs genom 
användning av en läkemedelsrobot. Läkemedelsroboten ersätter då 
en insats som annars hade utförts genom att t.ex. en undersköterska 
kommer hem till den äldre och delar ut läkemedel. Det finns också 
möjlighet för enskilda som inte i övrigt har behov av 
hemtjänstinsatser att själva hyra en läkemedelsrobot av apoteket. 
Läkemedelsrobotar hjälper den enskilde att ta rätt läkemedel, i rätt 
mängd och vid rätt tidpunkt, vilket kan bidra till ökad hälsa och 
självständighet. De är också ett effektivt verktyg för vård- och 
omsorgsgivare. Läkemedelsrobotarna signalerar genom ljus eller ljud 
när det är dags att ta medicin. Genom ett knapptryck matar roboten 
ut en påse med läkemedelsdosen. Samtidigt kan roboten skicka ett 
meddelande till sjuksköterska eller hemtjänstpersonal och meddela 
om patienten tagit medicinen eller inte.  

Genom att läkemedlen är dosförpackade efter den enskildes 
ordination och att de tas vid rätt tid blir den enskildes 
läkemedelsanvändning säkrare och risken för läkemedelsframkallad 
sjuklighet minskar.  
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4.6 Den enskildes integritet och dataskydd  

Dataskydd är ett begrepp som används för att ange skyddet för den 
personliga integriteten i de regelverk som ska tillämpas vid 
behandling av personuppgifter. Dataskyddsbestämmelserna för 
socialtjänstens verksamhet, däribland hemtjänst och särskilda 
boenden, återfinns dels i EU-rätten, dels i nationell rätt. 
Dataskyddsbestämmelserna kompletterar och förtydligar det 
integritetskrav som socialtjänsten ska beakta i ärendehandläggning 
och verkställighet av socialtjänstinsatser.  

4.6.1 EU:s dataskyddsförordning 

De grundläggande reglerna för all personuppgiftsbehandling inom 
EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), fortsättningsvis kallad EU:s dataskydds-
förordning. Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater, 
vilket innebär att verksamheter inom socialtjänsten direkt kan 
tillämpa förordningens bestämmelser. I vissa fall förutsätter, eller 
tillåter, dock EU:s dataskyddsförordning att nationella 
bestämmelser införs som kompletterar förordningen.  

EU:s dataskyddsförordning tillämpas vid helt eller delvis 
automatiserad behandling av personuppgifter samt vid manuell 
behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett 
register, artikel 2.1. Således är tillämpningsområdet brett.  

4.6.2 Nationell rätt 

Nationella dataskyddsbestämmelser finns i dels den generella lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, förkortad dataskyddslagen, dels annan sektors-
författning och registerlagstiftning.  
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Dataskyddslagen 

Dataskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den lagen innehåller bestämmelser som på generell nivå 
kompletterar EU:s dataskyddsförordning, 1 kap. 1 § dataskydds-
lagen. De nationella bestämmelser som behövs eller är lämpliga och 
som är av generell karaktär, i betydelsen att de rör hela samhället 
eller flertalet myndigheter, finns alltså i dataskyddslagen. Eftersom 
dataskyddslagen endast utgör ett komplement till EU:s dataskydds-
förordning finns det stora flertalet av de regler som ska tillämpas i 
EU:s dataskyddsförordning, som tillämpas direkt av myndigheter, 
företag och andra personuppgiftsansvariga. Flera av dataskydds-
lagens hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning är därför av 
upplysande karaktär. Det gäller främst hänvisningarna i 
bestämmelserna om rättslig grund, känsliga personuppgifter och 
skadestånd. Andra hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning rör 
bl.a. vilka myndigheter som är behöriga att pröva olika frågor eller 
som ska vidta åtgärder enligt EU:s dataskyddsförordning samt vilka 
förfarandebestämmelser som ska gälla när förordningen saknar 
bestämmelser eller hänvisar till att nationell rätt ska tillämpas. 
Dataskyddslagen ska därför läsas tillsammans med EU:s dataskydds-
förordning och termer och uttryck i lagen har samma betydelse som 
i EU:s dataskyddsförordning. 

Dataskyddslagen är subsidiär i förhållande till avvikande 
bestämmelser i annan lag eller i förordning, 1 kap. 6 §. Det gäller bl.a. 
registerförfattningar. I den del en registerförfattning inte reglerar 
viss typ av personuppgiftsbehandling, kan således dataskyddslagen 
innehålla tillämpliga bestämmelser. 

Dataskyddslagen innehåller bestämmelser som ger en generell 
rättslig grund för behandling av personuppgifter som är nödvändig 
för att fullgöra rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller 
myndighetsutövning som följer av bl.a. lag eller annan författning, 2 
kap. 1 och 2 §§. Bestämmelserna kan sägas utgöra ett införlivande av 
direkt tillämpliga förordningsbestämmelser, men regeringen har 
ansett att det finns anledning att i dataskyddslagen upplysningsvis 
tydliggöra att en rättslig förpliktelse respektive en uppgift av allmänt 
intresse eller myndighetsutövning utgör en rättslig grund för 
behandling av personuppgifter, om förpliktelsen följer av bl.a. lag 
eller annan författning (prop. 2017/18:105 s. 54, 61 och 63). 
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Sektorsförfattning och registerlagstiftning för socialtjänstens 
personuppgiftsbehandling 

För personuppgiftsbehandling inom socialtjänstens verksamhet 
gäller – utöver EU:s dataskyddsförordning och den generella data-
skyddslagen – bestämmelser i socialtjänstlagen och i register-
författningarna lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten, förkortad SoLPUL, och förordningen 
(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 
förkortad SoLPUF. Dataskyddslagen kompletterar SoLPUL, men 
registerlagstiftningen har företräde framför dataskyddslagen, 4 § 
andra stycket SoLPUL och 1 kap. 6 § dataskyddslagen. Om 
bestämmelser saknas i SoLPUL kan det således finnas tillämpliga 
bestämmelser i dataskyddslagen eller i socialtjänstlagen.   

4.6.3 Vissa definitioner 

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad 
eller identifierbar fysisk person, en registrerad, enligt artikel 4.1 i 
EU:s dataskyddsförordning. Som identifikatorer anger 
förordningen förutom namn, identifikationsnummer, lokaliserings-
uppgift eller online-identifikatorer (t.ex. IP-adress) även faktorer 
som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Bilder på och 
ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter, även om 
inga namn nämns. Avgörande är om uppgiften, enskilt eller i 
kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 

Behandling av personuppgifter omfattar enligt artikel 4.2 EU:s 
dataskyddsförordning en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Det gäller t.ex. 
insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, läsning, 
användning, spridning och radering. Så snart personuppgifter på 
något sätt hanteras – automatiserat eller manuellt, oberoende av 
teknik – är det alltså fråga om behandling i förordningens mening.  

EU:s dataskyddsförordning är tillämplig även på 
pseudonymiserade uppgifter. Med pseudonymisering avses åtgärder 
som innebär att personuppgifterna inte längre direkt kan hänföras 
till en specifik registrerad utan att kompletterande information 
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används, artikel 4.5. Även om man har kodat, krypterat eller på annat 
sätt pseudonymiserat uppgifterna, är de personuppgifter i 
dataskyddsförordningens mening så länge de kan hänföras till en 
identifierbar fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter. 
Krypterade uppgifter omfattas också av definitionen av 
personuppgifter, om någon har tillgång till en krypteringsnyckel 
som kan göra uppgifterna läsbara så att det går att identifiera 
individer.  

Uppgifter om hälsa definieras i artikel 4.15 EU:s dataskydds-
förordning som personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska 
eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.  

4.6.4 Principer för behandling av personuppgifter 

All behandling av personuppgifter ska enligt artikel 5 i EU:s 
dataskyddsförordning ske utifrån följande sex grundläggande 
principer:  

1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och 
öppenhet). 

2. Uppgifterna ska som huvudregel samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål 
(ändamålsbegränsning). 

3. Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande 
i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas 
(uppgiftsminimering). 

4. Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 
Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet). 

5. Uppgifterna får som huvudregel inte förvaras i en form som 
möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket person-
uppgifterna behandlas (lagringsminimering). 
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6. Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig 
säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig 
eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada 
genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska 
eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

Det är alltid den personuppgiftsansvarige, dvs. den som bestämmer 
ändamålen och medlen med behandlingen i fråga, som ansvarar för 
och ska kunna visa att nämnda principer efterlevs (ansvars-
skyldighet), artikel 5.2.  

Laglighet, korrekthet och öppenhet  

Den grundläggande principen om lagligheten är en hänvisning till de 
rättsliga grunderna i artikel 6.1 i EU:s dataskyddsförordning. 
Principen om korrekthet innebär att behandlingen ska vara rättvis, 
skälig, rimlig och proportionell i förhållande till den registrerade. 
Den bedömning som ska göras är om en i sig laglig behandling kan 
vara oskälig i förhållande till den registrerade. Principen om 
korrekthet innebär således att en intresseavvägning behöver göras 
avseende behandlingen (prop. 2017/18:105 s. 47).  

Öppenhetsprincipen innebär att uppgifter behandlas på ett 
transparent sätt i förhållande till den registrerade. Principen 
preciseras ytterligare i artiklarna 12–15. Sammantaget innebär 
öppenhetsprincipen att det bör vara klart och tydligt för den 
registrerade hur dennes personuppgifter behandlas eller kommer att 
behandlas, att all information och kommunikation i samband med 
behandling av personuppgifter bör vara lättillgänglig och 
lättbegriplig samt att språket som används bör vara klart och tydligt, 
se skäl 39.   

Ändamålsbegränsning 

Kravet att personuppgifter inte får behandlas för ändamål som är 
oförenliga med insamlingsändamålen innebär att den person-
uppgiftsansvarige måste ha tänkt igenom varför personuppgifter 
behövs innan de samlas in och att ändamålen med behandlingen 
måste vara bestämda senast vid insamlingen av personuppgifterna.  
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Ändamålen ska anges bl.a. i information till den registrerade 
(artiklarna 13–15) och vid eventuellt förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten (artikel 36). Den personuppgiftsansvarige bör 
därför skriftligen dokumentera ändamålet, även om det inte finns 
något krav på skriftlig dokumentation av ändamålet i EU:s 
dataskyddsförordning.  

Uppgiftsminimering 

Principen innebär att den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att 
endast den mängd personuppgifter som är nödvändig för att uppnå 
ändamålen med behandlingen behandlas. Ovidkommande person-
uppgifter får således inte behandlas och inte heller en allt för 
omfattande mängd av personuppgifter får behandlas. Den person-
uppgiftsansvarige måste överväga vilka personuppgifter som 
behöver behandlas med hänsyn till ändamålet med behandlingen och 
om syftet med behandlingen rimligen kan uppnås genom andra 
medel, exempelvis genom att i stället använda anonymiserade eller 
aggregerade data.   

Korrekthet – riktighet 

Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att på eget initiativ 
vidta rimliga åtgärder för att radera eller rätta felaktiga person-
uppgifter som behandlas i syfte att säkerställa att personuppgifterna 
är korrekta. Bedömningen ska göras i förhållande till de ändamål för 
vilka personuppgifterna behandlas. Principen utvecklas i artiklarna 
16–18 i EU:s dataskyddsförordning som beskriver den registrerades 
rätt till rättelse, radering och begränsning. 

Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte bevaras i en form som möjliggör 
identifiering av den registrerade under längre tid än vad som är 
nödvändigt för behandlingsändamålen. Om uppgifterna inte längre 
behövs för ändamålen, måste den personuppgiftsansvarige därför 
antingen radera personuppgifter eller anonymisera dem så att de inte 
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längre är att bedöma som personuppgifter enligt artikel 4.1 i EU:s 
dataskyddsförordning, se skäl 39.  

Integritet och konfidentialitet 

Den som är personuppgiftsansvarig har ett ansvar att se till att ingen 
obehörig kommer åt personuppgifterna så att de används på ett 
otillåtet sätt. Principerna är särskilt viktiga när det handlar om s.k. 
känsliga personuppgifter, vilket bl.a. är personuppgifter om hälsa.  

Ansvarsskyldighet 

Med personuppgiftsansvarig avses enligt artikel 4.7 i EU:s 
dataskyddsförordning en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. Enligt 11 § SoLPUF är en 
kommunal myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Den 
som ansvarar för privat verksamhet är enligt 17 § person-
uppgiftsansvarig för den behandling som görs i dess verksamhet.  

Ansvarsskyldigheten är förenad med en administrativ 
sanktionsavgift, artikel 83 i EU:s dataskyddsförordning. Avgiften 
kan utgå om den personuppgiftsansvarige inte använder korrekt 
rättslig grund (artikel 6), behandlar känsliga personuppgifter på 
felaktigt sätt (artikel 9), ger bristande eller felaktig information till 
den registrerade (artiklarna 12–22), inte säkerställer integritets-
stärkande åtgärder på korrekt sätt (artiklarna 25 och 32), brister i att 
upprätta en konsekvensbedömning eller i att initiera 
förhandssamråd (artiklarna 35 och 36) samt om föreläggande från 
tillsynsmyndigheten inte följs (artikel 58).  

I Sverige beslutar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om 
förelägganden och sanktionsavgiften, 6 kap. 1 och 2 §§ 
dataskyddslagen. För svenska myndigheter är sanktionsavgiften i de 
fall som nämns i föregående stycke bestämd till högst 5 000 000 eller 
högst 10 000 000 kronor beroende på överträdelse, 6 kap. 2 § 
dataskyddslagen. För enskilda uppgår sanktionsavgiften till högst 
två eller högst fyra procent av den totala globala årsomsättningen 
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under föregående budgetår, beroende på överträdelse, artikel 85.4–6 
i EU:s dataskyddsförordning.
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5 Överväganden och förslag 

5.1 Socialtjänsten ska ges tydligt lagstöd för 
användning av digital teknik inom hemtjänsten 
och i särskilda boenden 

5.1.1 Användningen av digital teknik i äldreomsorgen 
behöver få tydligare lagstöd 

Förslag: Det ska i socialtjänstlagen tas in en bestämmelse om att 
digital teknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst 
eller boende i särskilt boende. Den digitala tekniken ska bara få 
användas utanför den mänskliga kroppen.  

Bedömning: Bestämmelsen bör reglera användningen av 
digital teknik generellt i stället för att reglera användningen av 
specifika tekniska produkter. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen 
Behov av strukturell förändring i äldreomsorgen ger upphov till nya 
frågor 

Som har beskrivits i avsnitt 4.5.2 står äldreomsorgen inför stora 
utmaningar. Den demografiska utvecklingen och de möjligheter som 
den tekniska utvecklingen innebär gör att äldreomsorgen de 
kommande åren står inför behov av, och möjligheter till, strukturella 
förändringar. Det finns många fördelar med att använda välfärds-
teknik vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen. Ökad 
användning av välfärdsteknik i omsorgen kan bidra till ökad 
flexibilitet i insatsernas utformning och genomförande med 
bibehållen eller ökad kvalitet. Insatser kan ske på bestämda tider och 
minskar risker för brister i tillsynen t.ex. för att personal har blivit 
försenad. Med hjälp av tekniken kan t.ex. tillsynsinsatsen utföras i 
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tid samtidigt som personalen kan avsluta andra omvårdnadsinsatser 
i lugn och ro utan jäkt och stress för personalen eller den enskilde. 
De tekniska lösningarna kan också vara ständigt närvarande hos den 
enskilde för att snabbt larma vid behov. Det gör att den enskilde kan 
känna sig trygg med att snabbt får hjälp, oavsett när under dygnet 
behovet av hjälp uppstår. Tekniken ger en ökad möjlighet till 
självbestämmande samtidigt som trygghet uppnås genom vetskapen 
att hjälp kommer om behov av hjälp skulle uppstå under t.ex. en 
promenad. Välfärdsteknik kan även bidra till eller öka tryggheten för 
kvinnor och män som upplever oro och ensamhet. Tekniken kan 
också ha en positiv effekt på de äldres hälsa, då de i större 
utsträckning kan leva självständigt och planera sin tid. Ett exempel 
kan vara att den äldre själv kan ta sina läkemedel med hjälp av en 
läkemedelsrobot som programmerats utifrån när läkemedel ska tas 
och med beaktande av den äldres vanor och rutiner. Sammantaget 
ökar tekniken den enskildes självbestämmande samtidigt som 
behovet av trygghet och omsorg säkerställs.  

För personalen ger tekniken minskad stress och ökade 
möjligheter att fokusera på äldre med ett större omsorgsbehov. 
Användningen av välfärdsteknik innebär också att personalen 
avlastas från rutinmässiga arbetsuppgifter. På så sätt kan 
äldreomsorgen effektiviseras. Det medför också en förbättrad 
arbetsmiljö för personalen att kunna slutföra sina arbetsuppgifter 
med mindre stress och med minskad oro för att något ska ha hänt 
när personalen inte är där eller inte kommer att vara där under viss 
tid.  

Som framgår av avsnitt 4.5.4 finns det utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Professionell och 
kunnig personal och resurser behöver därför användas där de bäst 
behövs, t.ex. för de insatser som inte kan ersättas av tekniska 
lösningar. Det handlar således om omdisponering av personalens 
arbetstid, med bibehållen kvalitet i omsorgen.  

Som redogjorts för i avsnitt 4.5.2 använder kommunerna digital 
teknik i socialtjänstens verksamhet i större utsträckning än tidigare, 
bl.a. olika slags välfärdsteknik. Exempelvis erbjuds äldre personer 
mobila trygghetslarm, läkemedelsrobotar eller nattillsyn genom 
kamera.  

Den ökade användningen av välfärdsteknik inom socialtjänstens 
verksamhet har väckt frågor om huruvida kommunerna har rättsligt 
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stöd för att använda digital teknik i sin verksamhet, framför allt i 
förhållande till regelverken om dataskydd och skyddet för den 
personliga integriteten. Det rör t.ex. vilken information den enskilde 
ska få inför det att en kamera monteras i bostaden för tillsyn, en så 
kallad trygghetskamera, och hur länge uppgifter som registreras om 
den enskilde får sparas. Andra frågor som uppstått är i vilken 
utsträckning den enskilde har rätt att välja hur en insats ska utföras, 
när det gäller en insats som tidigare utförts av omsorgspersonal men 
som nu i stället lika väl kan genomföras med hjälp av digital teknik.  

För att möjliggöra för kommuner att på ett rättssäkert sätt 
utveckla äldreomsorgens användning av välfärdsteknik bör det 
införas en tydlig författningsreglering av under vilka förutsättningar 
som viss digital teknik får användas i äldreomsorgen.  

Allmänna utgångspunkter för en ny reglering 

Förslagen i denna promemoria utgår från förslagen i Framtidens 
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) och syftar till att 
tydliggöra att även sådana insatser som tillhandahålls med hjälp av 
välfärdsteknik i hemtjänst eller i särskilt boende ska tillhandahållas 
under samma grundförutsättningar som i övrigt gäller för alla 
insatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär bl.a. att teknik-
användningen ska bygga på respekt för människors själv-
bestämmanderätt 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. Också insatser med hjälp av digital 
teknik ska vara av god kvalitet. Förslaget omfattar insatser i form av 
hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Socialtjänstens insatser 
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas 
inte av förslaget. Skälet för begränsningen till användning av digital 
teknik inom hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre är att 
behovet av nya arbetssätt är som störst inom de områdena samt att 
det inom äldreomsorgen redan idag finns viss kunskap och 
erfarenhet av användning av teknik i omsorgen. Med hänsyn till den 
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demografiska utvecklingen och framtida utmaningar med 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är det dessutom 
särskilt angeläget att användningen av digital teknik skyndsamt 
regleras på de områdena.  

En central del i SOU 2020:14 var författningsförslag med fokus 
på reglering av samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga 
i syfte att underlätta användningen av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. Förslagen bereds i Regeringskansliet men behandlas 
inte inom ramen för denna promemoria. Promemorians förslag 
syftar således inte till att göra det möjligt för socialnämnden att 
kunna tillhandahålla insatser med hjälp av välfärdsteknik till 
personer som har nedsatt beslutsförmåga och därmed inte själva kan 
ta ställning till en erbjuden insats eller på vilket sätt den 
tillhandahålls. Promemorians förslag syftar inte heller till att göra 
det möjligt för socialnämnden att tillhandahålla insatser utan någons 
samtycke.  

Teknikanvändningen ska regleras i lag 

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en gent-
emot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Integri-
tetsskyddet enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är dock inte absolut 
utan kan under vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 
20 § regeringsformen). Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst 
och särskilda boenden för äldre kan i sig innebära ett betydande 
intrång i den personliga integriteten, t.ex. när personal från hem-
tjänsten kommer hem till den enskilde för att hjälpa denne med olika 
slags omvårdnadsbehov. Det kan omfatta att se till att den enskilde 
är trygg och säker på natten eller hjälp med påklädnad och personlig 
hygien. Uppgifter om den enskilde, ofta av integritetskänsligt slag, 
dokumenteras bl.a. för planering, uppföljning och administration av 
socialtjänstens verksamhet. Den användning av digital teknik som 
föreslås regleras i denna promemoria innebär också ett intrång 
genom att uppgifter om den enskilde samlas in på ett automatiserat 
sätt. Oavsett hur uppgifterna om den enskilde samlas in innebär 
förslagen i denna promemoria ingen ändring av socialtjänstlagens 
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grundprincip att biståndsinsatser bara ska kunna ges om den 
enskilde frivilligt samtycker till dem. Det innebär att även om den 
användning av välfärdsteknik som föreslås i denna promemoria kan 
utgöra ett intrång i den enskildes personliga integritet så blir, i likhet 
med vad som sagt ovan, inte grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen tillämpligt, då det inte i något fall är avsett 
att tekniken ska kunna användas utan den enskildes samtycke.  

I propositionen Transportstyrelsens olycksdatabas (prop. 
2020/21:124 s.14 f.) betonas emellertid att det i svensk rätt länge har 
varit en ambition att särskilt integritetskänslig registerföring ska 
regleras i lag, främst därför att en sådan normgivningsnivå säker-
ställer att det görs en grundlig utredning och en ingående avvägning 
mellan integritetsintresset och de intressen som talar för 
registerföringen, se t.ex. betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 
2015:39 s. 94). Lagreglering bidrar även till stabilitet och långsiktig 
förutsebarhet. I tidigare lagstiftningsarbeten finns principiella 
ställningstaganden om att myndighetsregister med ett stort antal 
registrerade personer och ett integritetskänsligt innehåll bör vara 
reglerade i lag (t.ex. prop. 2020/21:124, prop. 1990/91:60 s. 58 och 
prop. 1997/98:44 s. 41).  

Även om förslagen i denna promemoria om användning av digital 
teknik i sig inte avser någon form av registerföring, så motiverar den 
personuppgiftsbehandling som sker vid användningen av digital 
teknik inom äldreomsorgen en grundlig utredning och en ingående 
avvägning mellan integritetsintresset och de intressen som talar för 
användningen av tekniken. Av det skälet bör även de 
författningsförslag som presenteras i denna promemoria regleras i 
lag. En sådan reglering bör bl.a. fastställa de rättsliga ramarna för 
personuppgiftsbehandlingen och innehålla bestämmelser som ger ett 
grundläggande skydd för den enskildes personliga integritet med 
möjlighet till komplettering på föreskriftsnivå.  

En ny bestämmelse bör föras in i socialtjänstlagen 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen ska klargöra att digital 
teknik, dvs. tekniska verktyg, system och programvaror som finns 
digitalt, får användas inom socialtjänsten när bistånd ges i form av 
hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. För att ge 
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utrymme för framtida innovationer och ändrade användnings-
områden bör bestämmelsen vara teknikneutral. Några exempel på 
sådan digital teknik som idag används inom hemtjänsten och i 
särskilda boendeformerför äldre är trygghetslarm med gps-funktion, 
läkemedelsrobotar och trygghetskameror. Förslaget innebär att 
digital teknik får används i samband med att en biståndsinsats ges i 
form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre. Teknik som inte 
ges som en biståndsinsats utan i stället används i syfte att vara ett 
arbetsredskap för personalen omfattas därmed inte av förslaget till 
författningsreglering. Så är exempelvis ofta fallet med s.k. digitala 
dörrlås. I den mån sådana arbetsredskap behandlar personuppgifter 
omfattas de emellertid av promemorians förslag till förtydligande av 
krav på vissa säkerhetsåtgärder, se avsnitt 5.2.4.  

I denna promemoria bedöms det vara mest lämpligt att i lag 
reglera under vilka förutsättningar som digital teknik får används när 
biståndsinsatser ges till äldre personer, i stället för att reglera 
användningen av vissa utpekade tekniska produkter. Skälet för det är 
att den tekniska utvecklingen sker kontinuerligt och nya digitala 
tekniska lösningar i framtiden kan vara mer lämpade för användning 
inom äldreomsorgen än befintliga lösningar. Det är därför motiverat 
att ha en teknikneutral lagreglering av användningen av digital teknik 
inom äldreomsorgen.  

Den föreslagna bestämmelsen i socialtjänstlagen ska reglera an-
vändning av digital teknik inom hemtjänsten. Hemtjänst är en del i 
socialnämndens skyldighet enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen att ge 
äldre, som behöver det, stöd och hjälp i hemmet och annan lätt-
åtkomlig service. Hemtjänstinsatserna ska underlätta den dagliga 
livsföringen och i många fall också göra det möjligt för den enskilde 
att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten kan indelas i uppgifter 
av servicekaraktär och uppgifter som mer inriktas mot personlig om-
vårdnad. Med serviceuppgifter kan avses bl.a. praktisk hjälp med 
hemmets skötsel. Med personlig omvårdnad avses de insatser som 
därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 
behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig 
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att 
bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna 
hemmet (prop. 1996/97:124 s. 88). 

Den föreslagna bestämmelsen ska även omfatta användning av 
digital teknik i särskilda boendeformer, dvs. sådana boendeformer 
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som omnämns i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. Enligt 5 kap. 5 § andra 
stycket socialtjänstlagen ska kommunen inrätta särskilda boende-
former för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas av krav på att bosta-
den ska vara utformad och utrustad så att den boende kan fortsätta 
leva ett så självständigt liv som möjligt samt krav på att de tjänster 
som den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på dygnet. 
I begreppet särskilt boende enligt andra stycket 5 kap. 5 § social-
tjänstlagen omfattas även platser för korttidsvård eller korttids-
boende (prop. 2005/06:115 s. 75). Den boendeform som regleras i 
5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen är så kallat biståndsbedömt 
trygghetsboende. Det är en form av särskilt boende för den grupp 
äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är 
nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot 
bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när 
kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Denna 
form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemensamma mål-
tider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka tryggheten och 
tillgodose behovet av gemenskap hos äldre (prop. 2017/18:273 
s. 56). 

Den digitala teknik som omfattas av förslaget är bara sådan teknik 
som används utanför kroppen. Det innebär att tekniken ska vara en 
fristående teknisk enhet utanför kroppen. Exempel på sådan teknik 
är skosulor eller klockor med gps-funktion. Detta ska skiljas från 
annan digital teknik som används i den mänskliga kroppen, oftast i 
medicinska syften som t.ex. pacemaker, cochleaimplantat och vissa 
blodsockermätare. Skälen för den begränsningen i användningen är 
att flera aspekter behöver analyseras noggrant innan sådan digital 
teknik bör få användas för omsorgsbehov inom hemtjänst eller 
särskilt boende för äldre. Exempelvis måste de etiska aspekterna av 
att använda en sådan teknik utredas mer noga än vad som är möjligt 
inom ramen för denna promemoria. Därtill uppkommer frågor om 
ansvar för den enskildes hälsa efter de fysiska ingrepp som kan 
behövas vid användning av sådan teknik. Slutligen krävs en noggrann 
integritets- och proportionalitetsanalys av behovet av användning av 
sådan digital teknik. Sådana avvägningar görs inte heller inom ramen 
för denna promemoria. 

Eftersom förslaget till ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska 
reglera på vilket sätt vissa biståndsinsatser ska kunna tillhandahållas 
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och utföras, bör en ny bestämmelse föras in efter de bestämmelser i 
socialtjänstlagen som reglerar grundförutsättningarna för den 
enskildes rätt till bistånd och rätt till fast omsorgskontakt 
(bestämmelserna om rätt till fast omsorgskontakt träder i kraft den 
1 juli 2022 och 1 juli 2023 och behandlas i propositionen En fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten [prop. 2021/22:116]). Den nya 
paragrafen bör därför föras in som en ny 2 c § i 4 kap. socialtjänst-
lagen.  

Grundprinciperna i socialtjänstlagen gäller 

Att socialnämnden med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 
socialtjänstlagen ska ges ett uttryckligt författningsstöd för att få 
använda digital teknik inom hemtjänsten och i särskilda boenden 
innebär inte någon skillnad för tillämpningen av de grundprinciper 
som ska ligga till grund för utförandet av socialtjänstens 
biståndsinsatser i allmänhet. Det innebär, så som betonats tidigare i 
detta avsnitt, att vid användningen av digital teknik ska teknik-
användningen bygga på respekt för människors självbestämmande-
rätt 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.  

Den enskilde kan välja bort insatser som utförs med digital teknik 

Promemorians lagförslag innebär inte någon ändring av socialtjänst-
lagens grundprincip att biståndsinsatser som ges ska vara frivilliga. 
Trots det har det uttryckts en generell farhåga för att en enskild 
individ i vissa fall skulle kunna känna sig tvingad att tacka ja till en 
insats, t.ex. i form av nattillsyn med kamera i stället för personliga 
besök av personal, ställt mot en upplevd risk att annars helt och 
hållet blir utan insats. I det sammanhanget bör därför några centrala 
regelverk på grundlagsnivå och av folkrättslig art särskilt nämnas.  

Beträffande grundlagsskyddet mot frihetsberövanden och tvång 
från det allmänna anges i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen 
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att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden.  

I förarbetena till bestämmelsen i regeringsformen (En 
reformerad grundlag prop. 2009/10:8) diskuterades innebörden av 
begreppet samtycke. Det påpekades bl.a. att enligt dåvarande 
personuppgiftslagen (1998:204) fick personuppgifter som 
huvudregel behandlas helt eller delvis automatiserat – eller i manuella 
register – bara om den enskilde genom en frivillig, särskild och 
otvetydig viljeyttring godtog behandlingen efter att ha informerats 
om denna (s. 178–179). Vidare uttalades att innebörden av kravet på 
samtycke bör bedömas på samma sätt som motsvarande krav enligt 
bestämmelsen om förbud mot åsiktsregistrering i dåvarande 2 kap. 
3 § regeringsformen. I förarbetena till den bestämmelsen nämndes 
Statistiska centralbyråns undersökningar av politiska opinioner i 
landet som exempel på situationer när registreringen av politisk 
åskådning karaktäriserades av att de skedde med de registrerades 
samtycke (SOU 1975:75 s. 135). Vid remissbehandlingen av det 
förslaget påpekade dåvarande Datainspektionen bl.a. att samtyckes-
kravet förutsatte att de berörda personerna tillfrågades om sitt 
samtycke och att de därvid fick all den information som kunde 
tänkas påverka deras villighet att låta sin politiska åsikt registreras, 
bl.a. underrättelse om ändamålet med registrering och om hos vem 
uppgifterna förvaras (prop. 1975/76:209 s. 243). Denna reglering 
borde enligt förarbetena till regeringsformen tjäna som vägledning 
vid bedömandet av vad som fordras för att en åtgärd ska falla utanför 
grundlagsskyddet redan på grund av att den vidtas med den enskildes 
samtycke (s. 179). 

Dåvarande personuppgiftslagen har ersatts av EU:s dataskydds-
förordning. Ledning för tolkningen av begreppet samtycke kan 
därför i detta sammanhang även hämtas ur propositionen Dataskydd 
inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:171). I artikel 4.11 i 
EU:s dataskyddsförordning definieras samtycke som varje slag av 
frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom 
vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter 
som rör honom eller henne. Det är en definition som liknar 
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dåvarande personuppgiftslagens definition. Samtycket beskrivs 
närmare skäl 42 i EU:s dataskyddsförordning, där det bl.a. uttalas att 
samtycke inte bör betraktas som frivilligt om den registrerade inte 
har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan 
vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. I skäl 43 anges vidare att 
samtycke inte bör utgöra giltig rättslig grund för behandling av 
personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet 
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt 
om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det 
därför är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt när det gäller 
alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Regeringen 
noterade i prop. 2017/18:171 att det finns uppfattningar om att 
kravet på samtycke har skärpts i EU:s dataskyddsförordning, men 
att skäl 42 och 43 till viss del motsvaras av vad som har angetts i 
uttalandena från den s.k. Artikel 29-gruppen, bl.a. att ett samtycke 
som i en vårdsituation getts under hot om att medicinsk vård annars 
inte kommer att ges, eller att medicinsk vård av lägre kvalitet 
kommer att ges, inte kan betraktas som frivilligt (s. 86 och 87). 
Regeringen bedömde dock att även i de fall den person-
uppgiftsansvarige är en offentlig myndighet så torde det finnas 
utrymme för samtycke som rättslig grund för personuppgifts-
behandling t.ex. om den registrerade har fri valmöjlighet eller utan 
problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke (s. 87).  

Därutöver ingår rätten till respekt för den personliga integriteten 
som en del i rätten till respekt för privatlivet enligt den europeiska 
konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad 
Europakonventionen. Europakonventionen är inkorporerad i svensk 
rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår att lag 
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av konventionen. Av artikel 8 i konventionen 
följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens. Denna rättighet får inte inskränkas 
av det allmänna annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa närmare 
angivna ändamål. Europadomstolen har klargjort att begreppet 
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privatliv bl.a. omfattar en persons fysiska och psykiska integritet, 
rätten till personlig utveckling och självbestämmande.  

En liknande rättighet finns i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som kodifierar grundläggande fri- och rättigheter som 
redan är erkända inom EU. I artikel 7 föreskrivs, med artikel 8 i 
Europakonventionen som förebild, att var och en har rätt till respekt 
för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sin korrespondens. Av 
artikel 8 följer att var och en har rätt till skydd för personuppgifter. 
Rättighetens innebörd är att personuppgifter ska behandlas lagenligt 
för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens 
samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Enligt artikel 
52 måste varje begränsning i utövandet av de fri- och rättigheter som 
erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara förenlig med det 
väsentliga innehållet i dessa fri- och rättigheter. Begränsningar får, 
med beaktande av proportionalitetsprincipen, göras endast om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 
fri- och rättigheter.  

De socialtjänstinsatser som berörs av förslagen i denna 
promemoria, hemtjänst och särskilt boende, tillhandahålls endast 
efter en ansökan från den enskilde. Det har i vissa sammanhang 
argumenterats för att det kan finnas situationer då den enskilde som 
vill ha hemtjänst eller plats i särskilt boende kan behöva acceptera att 
sådana insatser tillhandahålls med hjälp av digital teknik, om 
tekniken i det enskilda fallet kan anses ge den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Det kan i sin tur få den yttersta konsekvensen att en 
enskild som inte vill ta emot en insats med digital teknik i så fall 
tackar nej till den, med följden att insatsen uteblir. Ett exempel på 
olika uppfattningar om huruvida insatser genom digital teknik är 
tillräckliga för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå är en 
lagakraftvunnen dom i Kammarrätten i Göteborg från den 1 juni 
2018 (mål nr 4506–17). Kammarrätten fann att en 80-årig kvinna 
hade rätt till bistånd i form av ”två tillsyner per natt av personal som 
kommer till hennes hem”. Kammarrätten noterade att det framgick 
av utredningen att den enskilde inte var i behov av någon 
omvårdnadsinsats nattetid, vilket innebar att tillsynsbehovet i och 
för sig kunde tillgodoses genom nattillsyn med stöd av kamera. Att 
mot den enskildes önskemål besluta om tillsyn genom kamera i 
hennes sovrum ansågs inte i överensstämmelse med vare sig 
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socialtjänstlagens intentioner att verksamheten ska bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet eller 22 § 
kameraövervakningslagen (2013:460) som innebar att kamera-
övervakningen bygger på frivillighet. Kammarrätten gjorde därför 
bedömningen att hon för att uppnå en skälig levnadsnivå hade rätt 
till nattillsyn som utförs av personal som kommer till hemmet. 
Kammarrätten var dock inte enig. Rättens ordförande ansåg (i likhet 
med förvaltningsrätten) att den enskilde hade tillförsäkrats en skälig 
levnadsnivå genom kommunens beslut om bistånd i form av tillsyn 
två gånger per natt med trygghetskamera. 

Som konstaterats i avsnitt 4.4 framgår av förarbetena till 
socialtjänstlagen att vid bedömningen av vilken form av bistånds-
insats som kan komma i fråga och det sätt på vilket en insats ska 
verkställas måste en sammanvägning göras av olika omständigheter 
såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för 
den i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 
Det kan inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja 
sociala tjänster oberoende av kostnad. I RÅ 2011 ref. 48 (målet 
gällde insatser enligt lagen [1993:387] om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS) har Högsta förvaltningsdomstolen också 
uttalat att vid de bedömningar och avvägningar som ska göras för 
den närmare utformningen en insats måste hänsyn tas till lokala 
förhållanden som organisatoriska aspekter, tillgång till adekvat 
personal m.m. En viss flexibilitet måste också finnas.  

Med tanke på den ökade användningen av olika former av digital 
teknik inom ett stort antal olika samhällsområden och det sätt som 
den digitala tekniken inom äldreomsorgen är tänkt att användas, får 
som utgångspunkt därför anses att användning av digital teknik vid 
utförandet av en hemtjänstinsats eller insats i särskilt boende i 
allmänhet ger en sådan skälig levnadsnivå som socialtjänstlagen 
kräver. Samtidigt har socialtjänsten alltid det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär att 
socialtjänsten tillsammans med den enskilde i de fall han eller hon 
uttryckligen inte vill ta emot en insats genom digital teknik, i dialog 
med den enskilde, behöver hitta andra lösningar inom ramen för 
socialtjänsten eller andra socialtjänstinsatser som tillgodoser den 
enskildes behov. Främst i de fall då användningen av digital teknik 
skulle ställa krav på den enskilde som inte är rimliga utifrån den 
enskildes förmåga att kunna tillgodogöra sig tekniken, bör det 
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kunna anses att användning av digital teknik innebär att insatsen inte 
uppfyller kravet på att ge en skälig levnadsnivå till den enskilde. 
Detsamma gäller även om den enskilde på grund av medicinska skäl 
har behov som inte kan tillgodoses med digital teknik utan i stället 
gör personlig tillsyn nödvändig. Vidare ska poängteras att den 
enskilde som motsätter sig att en insats tillhandahålls med hjälp av 
digital teknik alltid har rätt att ansöka om en viss specifik insats, t.ex. 
tillsyn i form av besök av personal, och få ett överklagbart beslut 
efter en sådan ansökan. Den som en gång tackat ja till en insats med 
digital teknik har dessutom alltid möjlighet att ändra inställning och 
tacka nej till fortsatt användning av sådan teknik. Mot den 
bakgrunden bedöms det inte finnas någon risk för att enskilda kan 
riskera att anse sig tvingade att samtycka till insatser med digital 
teknik. En enskilds samtycke till en biståndsinsats med digital teknik 
inom hemtjänst eller särskilda boendeformer för äldre får som 
utgångspunkt därför förutsättas vara grundat på en fri valmöjlighet 
och vara en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring som föregåtts 
den information som den enskilde behöver för att kunna ta ställning 
på det sätt som krävs enligt 2 kap. 6 § regeringsformen.  

5.1.2 Risker för den personliga integriteten 

Bedömning: Förslagen i denna promemoria säkerställer att den 
enskilde tillförsäkras ett ändamålsenligt och proportionerligt 
skydd mot obehörigt intrång i den personliga integriteten. 

 
Skälen för bedömningen: Socialtjänstens insatser i form av 
hemtjänst och särskilda boenden för äldre kan i sig innebära ett 
betydande intrång i den personliga integriteten, t.ex. när personal 
från hemtjänsten kommer hem till den enskilde för att hjälpa denne 
med olika slags omvårdnadsbehov. Det kan omfatta att se till att den 
enskilde är trygg och säker på natten eller hjälp med påklädnad och 
personlig hygien. Den enskilde har inte heller möjlighet att själv 
bestämma vem som utför omsorgsinsatserna, även om den enskildes 
önskan i många fall påverkar hur utförare planerar sin verksamhet. 
Uppgifter om den enskilde, ofta av integritetskänsligt slag, 
dokumenteras bl.a. för planering, uppföljning och administration av 
socialtjänstens verksamhet. Den användning av digital teknik som 
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föreslås regleras i denna promemoria innebär också ett intrång, 
genom att teknik i stället för personal samlar in uppgifter om den 
enskilde. Huruvida en insats med hjälp av digital teknik innebär ett 
större eller mindre intrång i den personliga integriteten än en 
personlig insats beror på den enskildes uppfattning om insatsen i 
varje enskilt fall. Oavsett hur uppgifterna om den enskilde samlas in 
innebär förslagen i denna promemoria emellertid inte något avsteg 
från socialtjänstlagens princip om att biståndsinsatser bara ska 
kunna ges om den enskilde frivilligt samtycker till dem. Eftersom 
förslaget också är begränsat till teknik som finns utanför kroppen, 
är det också enkelt att ta bort tekniken om enskilde efter hand 
motsätter sig den. Det innebär att även om den användning av digital 
teknik som föreslås i denna promemoria utgör ett intrång i den 
enskildes personliga integritet så blir inte grundlagsskyddet i 2 kap. 
6 § andra stycket regeringsformen tillämpligt, då det inte i något fall 
är avsett att tekniken ska kunna användas mot den enskildes vilja (jfr 
avsnitt 5.1.1.).  

Vad gäller den personuppgiftsbehandling som ofrånkomligen 
uppstår vid användning av digital teknik, behövs inget särskilt 
samtycke från den enskilde. Rättslig grund för sådan person-
uppgiftsbehandling finns i artikel 6.1 c och e (rättslig förpliktelse 
och allmänt intresse) i EU:s dataskyddsförordning (se avsnitt 5.2.1). 
Man skulle ändå, som en integritetsstärkande åtgärd, kunna tänka sig 
att i lagförslaget föreslå krav på samtycke för personuppgifts-
behandlingen. Det finns emellertid inte någon möjlighet att utföra 
en insats med hjälp av digital teknik utan att samtidigt registrera 
personuppgifter. Det skulle inte var möjligt för den enskilde att 
acceptera en sådan insats utan att samtidigt ge sitt samtycke till den 
personuppgiftsbehandling som ofrånkomligen sker vid utförandet 
av insatsen. Samtycke som integritetsstärkande åtgärd skulle därför 
endast bli en administrativ börda för socialtjänsten. Frågan om 
samtycke skulle också sakna mening för den enskilde, då det inte 
finns någon reell möjlighet att avstå från att lämna samtycke till 
personuppgiftbehandling i de fall den enskilde önskar ta emot 
insatsen genom digital teknik. Det är dock av största vikt att den 
enskilde känner förtroende för socialtjänsten och utförare av 
socialtjänstinsatser. Öppenhet och transparens är avgörande för att 
ett sådant förtroende ska bibehållas. Det är därför angeläget att den 
enskilde får information om vilken personuppgiftsbehandling som 
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förekommer. Sådan information är också viktig för att den enskilde 
ska ges möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om han eller hon vill 
ta emot en insats som genomförs med digital teknik. Det föreslås 
därför ett bemyndigande att meddela föreskrifter kring hur sådan 
information ska lämnas. Det förslaget beskrivs i avsnitt 5.2.5.  

De personuppgifter som ofrånkomligen registreras vid utförande 
av en insats genom digital teknik kan upplevas som 
integritetskänsliga. Det är därför viktigt att den enskilde känner sig 
trygg i hur uppgifterna behandlas, i vilken omfattning uppgifter 
behandlas och vem som har tillgång till uppgifterna. Regeringen 
föreslår därför även bestämmelser som syftar till att stärka 
dataskyddet. Det handlar dels om regler som förtydligar vilka 
personuppgifter som får samlas in, och i vilken omfattning de får 
sparas (se avsnitt 5.2.3), dels regler om behörighetsstyrning, 
uppgifter om åtkomst till uppgifterna samt systematiska kontroller 
(se avsnitt 5.2.4). De föreslagna bestämmelserna om 
behörighetsstyrning och uppgifter om åtkomst medför att den 
enskilde genom att begära ut uppgift om vem som har tagit del av de 
registrerade uppgifterna, själv kan få insyn i 
personuppgiftsbehandlingen. Det är också tänkbart att vetskap om 
att det inte är möjligt att ta del av registrerade uppgifter av 
nyfikenhet utan risk att bli avslöjad, kan ha en avhållande effekt och 
därmed stärka skyddet för den enskildes integritet. 

Med de åtgärder som syftar till att stärka dataskyddet och förslag 
på krav att den enskilde informeras om personuppgiftsbehandlingen, 
ges den enskilde möjlighet att ta ställning till sådana insatser på ett 
likvärdigt sätt som till insatser som inte utförs med teknik.  

5.1.3 Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården kan 
behöva ändras 

Bedömning: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
kan behöva anpassas till användningen av läkemedelsrobotar. 

 
Skälen för bedömningen: Som konstaterats i avsnitt 4.5.5 kan en 
läkemedelsrobot tillhandahållas äldre som en del av verkställigheten 
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av ett biståndsbeslut om hjälp med läkemedel. Vid planeringen av 
hur en insats om hjälp med läkemedel ska genomföras behöver det 
utredas om den enskilde har förmågan att dels uppfatta och agera på 
läkemedelsrobotens signaler, dels själv kunna ta sina läkemedel från 
den dosförpackning som läkemedelsroboten levererar. Det är också 
viktigt att den personal som hanterar läkemedelsroboten har rätt 
kompetens.   

Att hantera läkemedel innebär en kedja som börjar med att läkare 
förskriver läkemedel och avslutas med att den äldre tar sitt 
läkemedel. Däremellan krävs att dosförpackningar iordningställs, 
administreras och överlämnas till den äldre. Vissa delar kan delegeras 
till undersköterska och vissa delar kan utföras av en 
läkemedelsrobot. Alla dessa moment, inklusive delegation, regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) 
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Inom hemtjänsten kan undersköterskor utföra administrering 
och överlämnande av läkemedel till den äldre på delegation med stöd 
av 9 kap. 1–3 §§ i ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd. Av 
9 kap. 4 § samma föreskrifter och allmänna råd följer att den som 
genom delegering får uppgiften att iordningställa och administrera 
eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om 
hantering av läkemedel. Det finns inga krav på att den som fått 
uppgiften genom delegering också ska ha kunskaper om hur en 
läkemedelsrobot ska användas och riskerna vid en sådan användning. 
Sådana bestämmelser finns dock i Socialstyrelsens föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården. Av 3 kap. 3 § föreskrifterna följer att den 
hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera 
medicintekniska produkter ska ha kunskap bl.a. om produkternas 
funktion, riskerna vid användningen av produkterna på patienterna 
och hanteringen av produkterna. Dessa föreskrifter är troligen inte 
tillämpliga inom hemtjänsten, bl.a. eftersom en undersköterska som 
arbetar i hemtjänsten inte omfattas av begreppet ”hälso- och 
sjukvårdspersonal”. Det begreppet definieras i 1 kap. 4 § patient-
säkerhetslagen (2010:659). Av bestämmelsen framgår att med hälso- 
och sjukvårdspersonal avses den som har legitimation för ett yrke 
inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam vid sjukhus 
och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård 
av patienter och den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av 
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patienter biträder en legitimerad yrkesutövare. Även om en 
undersköterska utför uppgifterna inom hemtjänsten efter delegering 
från en sjuksköterska är det oklart huruvida undersköterskan 
biträder en legitimerad yrkesutövare. Mot denna bakgrund kan 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) 
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
behöva anpassas till användningen av läkemedelsrobotar inom 
hemtjänsten. 
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5.2 Dataskyddsreglerna ska bli tydligare 

5.2.1 Det finns laglig grund för att behandla personuppgifter 
när en insats utförs med hjälp av digital teknik 

Bedömning: Den rättsliga grunden i EU:s dataskyddsförordning 
för behandlingen av personuppgifter i samband med 
användningen av digital teknik vid utförande av hemtjänstinsatser 
eller i särskilda boendeformer för äldre är att behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 
6.1 c och för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt 
artikel 6.1 e.  

Utförandet av insatserna är ändamålsenligt och nödvändigt. 
Promemorians förslag till dataskyddsåtgärder och integritets-
stärkande åtgärder säkerställer ett effektivt och proportionerligt 
skydd för den enskildes personliga integritet när digital teknik 
används i insatser inom socialtjänstens äldreomsorg. 

Skälen för bedömningen 

Rättslig grund enligt artikel 6.1 i EU:s dataskyddsförordning för 
personuppgiftsbehandling vid användningen av digital teknik inom 
äldreomsorgen 

När en insats i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre 
utförs med hjälp av digital teknik innebär det att en personuppgifts-
behandling sker. Behandlingen behöver därför ha stöd i minst en av 
de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6.1 i EU:s dataskydds-
förordning. Det är framför allt de rättsliga grunderna i artikel 6.1 a 
(samtycke), 6.1 c (rättslig förpliktelse) eller artikel 6.1 e (allmänt 
intresse) som kan vara aktuella i detta sammanhang.  

Inom socialtjänsten kan samtycke utgöra en rättslig grund, se 
avsnitt 5.1.1. Regeringen har dock i propositionen Ny dataskyddslag 
(prop. 2017/18:105 s. 56 f.) förklarat att den verksamhet som en 
statlig eller kommunal myndighet bedriver inom ramen för sin 
befogenhet alltid är av allmänt intresse och att den rättsliga grunden 
i artikel 6.1 e vanligen därför bör tillämpas av myndigheter, även 
utanför området för myndighetsutövning. För Socialdepartements 
verksamhetsområden, alltså däribland socialtjänstens verksamhet, 
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har regeringen uttalat att det framför allt är grunder såsom en rättslig 
förpliktelse (artikel 6.1 c) eller ett allmänt intresse eller led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e) som 
utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter (prop. 
2017/18:171 s. 87). Det gäller även i de fall som socialtjänstinsatser 
inom äldreomsorgen utförs med hjälp av digital teknik. Det innebär 
att inget särskilt samtycke behöver inhämtas för den 
personuppgiftsbehandling som är ofrånkomlig när en insats utförs 
med hjälp av teknik. 

Den rättsliga grunden är fastställd i nationell rätt enligt artikel 6.3 b i 
EU:s dataskyddsförordning 

En rättslig förpliktelse eller uppgift av allmänt intresse ska enligt 
artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning vara rättsligt reglerad i 
unionsrätten eller nationell rätt. Socialtjänstens verksamhet är 
rättsligt reglerad i framför allt socialtjänstlagen, men även i andra 
författningar som lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Den uppgift som 
socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen är att tillförsäkra enskilda 
ett socialt skydd och en skälig levnadsnivå.  

Även privata utförare, entreprenörer eller kommunala bolag utför 
en uppgift av allmänt intresse när de på uppdrag av en kommunal 
eller statlig myndighet utför en förvaltningsuppgift som åligger 
kommunen eller myndigheten (prop. 2017/18:105 s. 58).  

Förslaget till ny bestämmelse i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen i 
avsnitt 5.1.1 innebär att det tydliggörs att den rättsliga grunden för 
personuppgiftsbehandling till följd av användningen av digital teknik 
vid insatser inom ramen för hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre i enlighet med artikel 6.3 b i EU:s dataskyddsförordning är 
fastställd i nationell rätt.   
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Det är nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med att 
insatser i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre utförs 
med hjälp av digital teknik    

Enligt artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning ska behandlingen av 
personuppgifter vara nödvändig för att fullgöra den rättsliga 
förpliktelsen eller för att utföra arbetsuppgiften av allmänt intresse 
eller myndighetsutövningen. Det måste alltså finnas ett samband 
mellan behandlingen av personuppgifter och utförandet av de 
insatser inom äldreomsorgen som följer av socialtjänstlagen. Den 
rättsliga grunden i nationell rätt ska vidare enligt artikel 6.3 utformas 
så att den uppfyller ett mål av allmänt intresse och är proportionell 
mot det legitima mål som eftersträvas. 

Begreppet nödvändig ska enligt förarbetena till dataskyddslagen 
inte tolkas så att arbetsuppgiften bara kan fullgöras på just det valda 
sättet. Den metod som den personuppgiftsansvarige väljer måste – 
som all offentlig förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och 
proportionerlig och inte medföra ett onödigt intrång i enskildas 
privatliv (prop. 2017/18:105 s. 60). 

Vid bedömningen av om behandlingen av personuppgifter vid 
utförandet av insatser i form av hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre enligt socialtjänstlagen med hjälp av digital teknik är förenlig 
med artikel 6.3 måste inledningsvis de tvingande reglerna om 
ärendehandläggning och genomförande av beslut beaktas. 
Bestämmelserna finns primärt i socialtjänstlagen, men även 
sekundärt i förvaltningslagen (2017:900) och offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Socialstyrelsen har vidare 
utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av 
insatser enligt socialtjänsten, bl.a. verksamhet enligt socialtjänst-
lagen. Reglerna innebär att socialtjänsten måste behandla 
personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.  

I 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen finns det s.k. dokumen-
tationskravet som innebär att socialtjänsten ska dokumentera 
handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförandet av 
beslut om stödinsatser, vård och behandling. Privat verksamhet har 
samma skyldighet enligt 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen.  

Med handläggning av ärenden avses alla åtgärder från det att ett 
ärende anhängiggörs till dess att det avslutas genom beslut. 
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Därutöver ska dokumentation även ske av sådant rent faktiskt 
handlande som utgör genomförande av beslut om stödinsatser, vård 
och behandling. Alltså ska även insatser i form av hemtjänst och 
särskilda boenden för äldre dokumenteras, oavsett om insatsen 
tillhandahålls med hjälp av digital teknik eller på annat sätt.  

Dokumentationen ska enligt 11 kap. 6 § socialtjänstlagen ut-
formas med respekt för den enskildes integritet, dvs. den bör 
begränsas till vad som behövs för en riktig bedömning av ärendet 
och dess handläggning och onödiga uppgifter om den enskildes 
personliga förhållanden ska undvikas (prop. 1996/97:124 s. 182 f.). 
Dokumentationen ska dock vara så pass utförlig att den kan 
användas av socialtjänstens personal som ett arbetsinstrument för 
den individuella planeringen, för handläggningen av ärendet, för 
genomförandet och för uppföljning av ärendehandläggningen och 

insatsen (prop. 1996/97:124 s. 182).  

Socialtjänstens dokumentation sker i s.k. personakter. Person-
akterna hör samman med sammanställningar om de enskilda. 
Sammanställningarna fungerar som sökregister, dvs. ett administra-
tivt hjälpmedel. Personakterna och därtill hörande sökregister utgör 
således stommen i socialtjänstens handlingar och det är främst där 
som personuppgifter finns, även s.k. känsliga uppgifter. Av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) 
framgår att personuppgifter avseende bl.a. den enskildes namn, 
kontaktuppgifter och person- eller samordningsnummer ska 
dokumenteras i personakten, liksom uppgifter om hälsa och 
omsorgsbehov samt inkomst. Personuppgiftsbehandlingen 
avseende insatser inom socialtjänstens verksamhet ska således 
omfatta dessa uppgifter.  

Därutöver finns det i socialtjänstlagen att krav på att personakter 
ska gallras fem år efter dagen för sista anteckningen, 12 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. För enskilda verksamhetsutövare är gallrings-
fristen två år, 7 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen. Kravet har 
tillkommit av hänsyn till den enskildes integritet och till att 
uppgifterna inte ska bevaras längre än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen (prop. 2000/01:80 
s. 156 f.). Undantag från denna gallringsfrist gäller för vissa ärenden 
som rör barn samt för viss forskning, 7 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordningen (2001:937).  



Överväganden och förslag Ds 2022:4 

56 

Insamlingen av uppgifter vid utförandet av insatser inom 
hemtjänst eller särskilda boenden för äldre med hjälp av digital 
teknik sker antingen vid på förhand förbestämda tidpunkter eller när 
den enskilde själv utlöser ett larm eller genom att personal initierar 
ett larm eller eftersökning. Uppgifterna översänds till en 
systemenhet hos socialtjänsten som registrerar uppgifterna. Det 
bekräftas genom logglistor och vid larm upprättas en larmrapport. 
Larmrapporten är en administrativ handling som gallras efter fem år 
och logglistorna gallras efter två år, Råd för den kommunala 
socialtjänsten mm (SKR Gallringsråd nr 5) s. 41 f. De övriga 
uppgifter som inte är en del av larmrapporten bör kunna gallras 
relativt omgående då det inte finns behov av att lagra dem. 
Exempelvis anger Europeiska dataskyddsstyrelsen att 
bildupptagning som sker genom videoenheter bör gallras inom några 
dagar (p. 121 riktlinjer [3/2019] för behandling av personuppgifter 
genom videoenheter, version 2.0, 2020-01-29). 

Sammanfattningsvis bidrar dokumentationskravet och gallrings-
bestämmelserna i socialtjänstlagen till att socialtjänsten följer 
dataskyddsprinciperna om uppgifts- respektive lagringsminimering 
i artikel 5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning. Bestämmelserna är 
obligatoriska med syftet att säkerställa att de insatser som 
socialtjänsten tillhandahåller enskilda tillförsäkrar dem en skälig 
levnadsnivå.  

Därutöver ger registerförfattningen SoLPUL och, i den del 
registerförfattningen saknar bestämmelser, dataskyddslagen ramen 
för de ändamål för vilka socialtjänsten får behandla personuppgifter. 
Hemtjänstinsatser och insatser i särskilda boenden för äldre är sådan 
faktisk verksamhet inom socialtjänsten som omfattas av begreppet 
socialtjänstens verksamhet i 2 § SoLPUL (prop. 2000/01:80 s. 137). 
Både offentlig och privat verksamhet omfattas. I 6 § SoLPUL anges 
inom vilka ramar personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten är 
tillåten, dvs. för vilket ändamål behandlingen får ske. Det är inte 
någon uttrycklig ändamålsbestämmelse, utan i stället lägger 6 § 
SoLPUL fast en yttersta ram för när behandling av personuppgifter 
är tillåten. Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är 
nödvändig för att arbetsuppgifterna inom socialtjänsten ska kunna 
utföras.  

Till denna rambestämmelse finns möjligheten för regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
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nödvändiga begränsningar av tillåten personuppgiftsbehandling, 
11 § SoLPUL. Med stöd av bemyndigandet har regeringen avgränsat 
ändamålet för kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling 
bl.a. till handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt 
genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och 
behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i 
socialtjänstlagen samt till tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-
säkring och administration av verksamheten, 12 § första stycket 1 
och 10 SoLPUF. Den personuppgiftsbehandling som är tillåten 
inom privat verksamhet är avgränsad till dokumentation av den 
omsorg som ges inom verksamheten samt för verksamhetens 
administration (18 § SoLPUF).  

Sammantaget kan det konstateras att hemtjänstinsatser och 
insatser i särskilda boenden för äldre är arbetsuppgifter inom den 
sociala omsorgen som tillhandahålls äldre i enlighet med 
bestämmelserna i socialtjänstlagen. Det gäller oavsett om insatserna 
tillhandahålls med hjälp av digital teknik eller personal. Arbets-
uppgifterna består av att planera insatser till enskilda, handlägga 
ärenden samt att genomföra och följa upp insatser och ärende-
handläggningen. Dessa arbetsuppgifter ska också dokumenteras i 
enlighet med dokumentationskravet i socialtjänstlagen (7 kap. 3 § 
första stycket respektive 11 kap. 5 och 6 §§). Behandling av 
personuppgifter som sker i samband med dessa arbetsuppgifter och 
deras administration är tillåten med stöd av 6 § SoLPUL, 12 § 1 och 
10 samt 18 § SoLPUF.   

I avsnitt 4.5.5 har nyttan av att kunna använda digital teknik vid 
genomförandet av insatser inom äldreomsorgen beskrivits. I korthet 
är nyttan av att använda digital teknik inom äldreomsorgen att 
tekniken möjliggör för den enskilde att leva ett mer självständigt liv 
där aktiviteter kan planeras utifrån egna behov och önskemål, men 
också att inte bli störd nattetid av att ibland okända människor 
kommer in i bostaden för att kontrollera att allt står rätt till. På så 
sätt får den enskilde ökat självbestämmande över sin tid och vem 
som befinner sig i bostaden och också en trygghet i att veta att hjälp 
kommer snabbt om en olycka inträffar eller annat hjälpbehov 
uppstår. Den enskilde behöver inte invänta att personal ska komma 
enligt ett schema, där förseningar på grund av utökat omsorgsbehov 
hos en enskild fördröjer tillsynen för en annan. För personalen 
avlastar den digitala tekniken rutinmässiga arbetsuppgifter och 
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bidrar till en bättre arbetsmiljö med mindre stress och möjligheter 
till att ge kvalitativ omsorg där det behövs. Med hänsyn till den 
demografiska utvecklingen och bristen på omsorgspersonal är det 
effektivt och ändamålsenligt att använda personalens kompetens där 
den bäst behövs och samtidigt säkerställa att enskilda får den tillsyn 
och trygghet de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Eftersom 
tekniken möjliggör för den enskilde att på egen hand röra sig i och 
utanför sitt hem bidrar tekniken också till en ökad trygghet och 
självständighet för den enskilde.  

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är således att vid 
behov snabbt kunna säkerställa den enskildes trygghet i sin vardag 
eller att få hjälp i en akut situation. Eftersom huvudprincipen i 
socialtjänstlagen är att insatser ska ges på frivillig grund, är det 
väsentligt att socialtjänsten kommer överens med den enskilde om 
på vilket sätt insatser med hjälp av digital teknik ska utföras. Den 
enskilde behöver förstå hur tekniken fungerar när den är igång, 
exempelvis när och på vilket sätt kameratillsyn sker eller att gps-
positionering sker löpande medan larmmatta som regel är ett passivt 
larm som inte registrerar några uppgifter förrän viss beröring sker 
(vid fall). Placeringen av tekniken i den enskildes bostad behöver 
göras i samråd med den enskilde och det måste också vara tydligt 
vem som ansvarar för teknikens funktion samt tekniska support och 
underhåll.  

Användningen av digital teknik i samband med utförandet av 
insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre 
effektiviserar således insatsernas genomförande och ökar därmed 
den enskildes trygghet. Vidare bidrar det till minskad stress för 
personalen och bättre allokering av socialtjänstens resurser, något 
som till följd av den demografiska utvecklingen och bristen på 
personal inom äldreomsorgen är nödvändigt. Användningen av 
digital teknik vid insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende 
för äldre är en uppgift av allmänt intresse som är rättsligt reglerad i 
socialtjänstlagen. Utifrån de förslag till förtydliganden av 
dataskyddet för den enskilde som föreslås i avsnitt 5.2.3–5.2.5 (krav 
på funktioner som säkerställer uppgifts- och lagringsminimering, 
tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och kontroll av 
åtkomst samt information till den enskilde) är den personuppgifts-
behandling som följer av användningen av tekniken ändamålsenlig, 
effektiv och proportionerlig i förhållande till intrånget i den 
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enskildes personliga integritet. Genom promemorians förslag till 
nya bestämmelser i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen och 9–11 §§ 
SoLPUL preciseras insatsernas utförande i lag och utrymmet för att 
göra intrång i den personliga integriteten begränsas. Den rättsliga 
grunden för berörda insatser förtydligas därmed för den som berörs 
av insatserna. Förslaget påverkar emellertid inte förutsättningarna 
för insatsernas tillhandahållande, utan det är alltjämt fråga om 
tillhandahållande av en uppgift av allmänt intresse som följer av en 
lagstadgad skyldighet i socialtjänstlagen. Den behandling av 
personuppgifter som sker i samband med att en insats till äldre 
utförs med hjälp av digital teknik bedöms därför vara nödvändig för 
att säkerställa att socialtjänsten kan tillhandahålla insatser till äldre 
personer så att de får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt 
socialtjänstlagen.  

I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att 
användningen av digital teknik vid insatser inom äldreomsorgen 
faller under socialtjänstlagen, vilket bl.a. innebär att insatserna i fråga 
ska bygga på frivillighet. Den enskilde har därför alltid möjlighet att 
avstå från insatsen i fråga om hon eller han upplever att intrånget i 
den personliga integriteten blir allt för ingripande. Bedömningen av 
socialtjänstens skyldighet att säkerställa att den enskilde får en skälig 
levnadsnivå genom en viss typ av insats måste dock avgöras utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet.  

5.2.2 Det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter vid 
insatser med hjälp av digital teknik 

Bedömning: I artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning finns 
stöd för behandling av känsliga personuppgifter i samband med 
att en insats inom äldreomsorgen utförs med hjälp av digital 
teknik.  

 
Skälen för bedömningen: I artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning 
finns ett förbud mot behandling av vissa kategorier av 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska 
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om 



Överväganden och förslag Ds 2022:4 

60 

hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella 
läggning. Dessa kategorier av personuppgifter kallas vanligen 
känsliga personuppgifter, se bl.a. 3 kap. 1 § dataskyddslagen, och 7 § 
första stycket 2 SoLPUL.  

De uppgifter som socialtjänsten behandlar i hemtjänsten och i 
särskilda boenden för äldre är många gånger känsliga person-
uppgifter om framför allt den enskildes hälsa. Även om många av de 
uppgifter som finns i personakten inte är känsliga uppgifter var för 
sig, kan uppgifterna sammantaget ge en tydlig bild av den enskilde, 
och det kan vara integritetskänsligt. Insatserna planeras, genomförs 
och följs upp utifrån den enskildes behov av stöd och hjälp, ofta på 
grund av hälsorelaterade skäl av fysiskt eller kognitivt slag vilket 
innebär behandling av känsliga personuppgifter som rör hälsa. Även 
andra känsliga personuppgifter om exempelvis religiös eller 
filosofisk övertygelse kan emellertid också behöva behandlas om 
insatsen t.ex. omfattar att inhandla eller tillaga mat. Socialtjänstens 
verksamheter har således i hög grad behov av att behandla känsliga 
personuppgifter.  

Det finns ett antal undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter, undantag som är listade i artikel 9.2. Om något av 
dessa undantag är uppfyllt, får sådana känsliga personuppgifter som 
anges i artikel 9.1 behandlas. Det första undantaget (artikel 9.2 a) rör 
samtycke. För att känsliga personuppgifter ska kunna behandlas 
med stöd av någon av de andra undantagsgrunderna i artikel 9.2 krävs 
det att behandlingen är nödvändig dels för att uppnå något av de 
syften som anges i artikel 6.1 b–f, dels för just de syften som anges i 
artikel 9.2 b–j. När det gäller nödvändighetskravet har regeringen 
bedömt att innebörden av detta krav är densamma i artikel 9 som i 
artikel 6, dvs. kravet på att en personuppgiftsbehandling ska kunna 
anses vara nödvändig ska inte tolkas så snävt som att det också 
innebär att behandlingen ska vara oundgänglig (prop. 2017/18:105 s. 
75 f.).  

Som tidigare sagts i avsnitt 5.2.1 har regeringen i prop. 
2017/18:171 s. 87 uttalat att socialtjänsten som regel kan tillämpa 
rättslig grund utifrån syftet att fullgöra en rättslig förpliktelse 
(artikel 6.1 c) eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning 
(artikel 6.1 e). Regeringen har vidare fastställt att begreppet social 
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omsorg i undantagsbestämmelsen i artikel 9.2 h avser arbets-
uppgifter som utförs inom socialtjänsten (prop. 2017/18:105 s. 94).  

När det gäller socialtjänstens behandling av känsliga person-
uppgifter har regeringen valt att ge socialtjänsten rätt att behandla 
alla kategorier av känsliga personuppgifter (prop. 2017/18:171 s. 
186). Både i registerlagstiftningen och i den generella dataskydds-
lagen upplyses om att socialtjänsten har rätt att behandla känsliga 
personuppgifter med stöd av artikel 9.2 h i de fall behandlingen är 
nödvändig för verksamheten respektive för social omsorg eller 
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt deras 
system, 7 § SoLPUL och 3 kap. 5 § dataskyddslagen.  

Begreppet verksamhet i SoLPUL omfattar inte enbart den 
verksamhet som utgör själva handläggning av ett ärende, utan också 
rent faktisk verksamhet som t.ex. social hemhjälp, vård och 
behandling vid behandlingshem, servicehus och annan social service 
som lämnas av socialnämnden (prop. 2000/01:80 s. 137). Att 
behandling får ske när det är nödvändigt för verksamheten lades till 
efter synpunkt från Lagrådet, som menade att faktisk verksamhet 
annars skulle uteslutas från bestämmelsen trots att en stor del av 
socialtjänsten utgörs av sådan, se Lagrådets yttrande i prop. 
2000/01:80 s. 272. Om en behandling av känsliga personuppgifter är 
nödvändig för verksamheten – inklusive rent faktiskt handlande – är 
den således tillåten med stöd av 7 § SoLPUL. Det ställs inga krav på 
att insatsen ska utföras på ett visst sätt, varför även insatser som 
utförs med hjälp av digital teknik omfattas.  

Om känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av 
undantaget i artikel 9.2 h, ska den som behandlar eller ansvarar för 
behandlingen omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, artikel 9.3 i EU:s dataskydds-
förordning. Kravet på tystnadsplikt i dessa fall framgår också av 
3 kap. 5 § andra stycket dataskyddslagen och 7 § tredje stycket 
SoLPUL. Inom socialtjänstens område gäller som regel tystnads-
plikt både i den offentliga sektorn enligt 26 kap. 1 § OSL och i den 
privata sektorn, se 15 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

Utifrån ovan redovisade krav för behandling av känsliga 
personuppgifter inom äldreomsorgen är bedömningen att 
motsvarande krav även gäller vid behandling av känsliga 
personuppgifter till följd av att insatserna utförs med hjälp av digital 
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teknik. Den behandling som sker i samband med insatsens utförande 
är en integrerad del av insatsen.  

Den digitala teknik som används har funktioner som samlar in 
och registrerar de känsliga personuppgifter som personal på annat 
sätt samlat in och registrerar vid en insats. Det följer av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) att 
personuppgifter avseende bl.a. den enskildes uppgifter om hälsa och 
omsorgsbehov samt inkomst ska dokumenteras av socialtjänsten i 
syfta att socialtjänsten ska kunna bedriva sin verksamhet. Med 
beaktande av promemorians förslag till förtydligande av den rättsliga 
grunden i socialtjänstlagen samt de funktionskrav på den teknik som 
används, kompletterande informationssäkerhetsåtgärder samt 
information till den enskilde som föreslås i SoLPUL, har 
promemorian i avsnitt 5.2.1 bedömt att det är ändamålsenligt och 
proportionerligt att behandla personuppgifter inom äldreomsorgen 
vid insatser med hjälp av digital teknik. Även känsliga person-
uppgifter behöver behandlas vid användningen av tekniken, och stöd 
för det finns i artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning. Behand-
lingen är därmed tillåten enligt 7 § andra stycket SoLPUL. Slutligen 
gäller den tystnadsplikt som åligger personalen enligt 26 kap. 1 § 
OSL respektive 15 kap. 1 § socialtjänstlagen även för uppgifter som 
samlas in med digital teknik. Behandlingen uppfyller därigenom även 
kravet på konfidentialitet i 7 § tredje stycket SoLPUL.   

5.2.3 Dataskyddsåtgärder för digital teknik med vissa 
funktioner  

Förslag: Om den digitala teknik som används när bistånd ges i 
form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre har 
funktioner som möjliggör monitorering, sensorering eller 
positionering vid insatsens utförande, ska den personuppgifts-
ansvarige säkerställa att  

1. endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå 
syftet med användningen av tekniken behandlas, och  

2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än 
vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket 
uppgifterna samlades in. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ges rätt att meddela föreskrifter i fråga om dessa krav.  

Skälen för förslaget  

Funktionen hos viss digital teknik som används vid insatser inom 
äldreomsorgen 

Om det inom äldreomsorgen används digital teknik som bygger på 
monitorering, sensorering eller positionering av den enskilde, 
innebär det att personuppgifter behandlas. Begreppen rör tekniska 
funktioner som kan finnas i digital teknik inom insatser i 
äldreomsorgen. Med monitorering avses en teknisk funktion som 
innebär att uppgifter om var den enskilde är och hur denne rör sig 
kan uppfattas visuellt, t.ex. en kamera. Med sensorering avses en 
teknisk funktion som innebär att uppgifter om den enskildes 
rörelser eller massa samlas in, t.ex. en matta som känner av en viss 
tyngd över en viss yta. Med positionering avses en teknisk funktion 
hos digital teknik som innebär att uppgifter om var den enskilde 
befinner sig samlas in, t.ex. en inbyggd gps-funktion i en klocka. Det 
gäller således både funktioner som ger uppgifter som innebär att den 
enskilde direkt kan identifieras och funktioner som ger uppgifter 
som innebär att den enskilde indirekt kan identifieras genom att 
utvisa en bestämd plats denne befinner sig på. Det beror på att det 
med hjälp av andra uppgifter än exempelvis en tydlig bild av ansiktet 
är möjligt att härleda personen till en viss adress och därmed indirekt 
till en viss identifierbar person. Teknik som bygger på monitorering, 
sensorering eller positionering får därför anses innebär att det sker 
en identifiering av personer, varför EU:s dataskyddsförordning är 
tillämplig vid personuppgiftsbehandling med hjälp av sådan teknik 
(jfr artikel 4.1 i EU:s dataskyddsförordning).  

Syftet med att utföra insatser med hjälp av digital teknik med 
funktioner som monitorering, sensorering eller positionering är som 
regel att snabbt kunna förebygga olyckor, eventuellt med sjukvård 
som följd. Genom kameratillsyn på bestämda tider kan den enskilde 
få regelbunden och punktlig nattlig tillsyn med möjlighet till larm 
för hjälp. För en del bidrar sådan nattillsyn också till en förbättrad 
nattsömn och därigenom förbättrad hälsa genom att inte bli störd av 
att omsorgspersoner kommer in i bostaden för fysisk tillsyn. Andra 
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kan dock uppleva tillsynen som skrämmande och insatsen riskerar i 
dessa fall inte att bidra till förbättrad sömn eller hälsa. Ytterligare ett 
syfte med nattillsyn med hjälp av digital teknik med funktionen 
monitorering kan vara att fördela resurser inom omsorgspersonalen 
mer effektivt. Det gäller exempelvis i de fall omsorgspersonal 
behöver resa mycket långa sträckor för att säkerställa att det inte har 
uppstått ett hjälpbehov för den enskilde under natten. Kameratillsyn 
bidrar i dessa fall också till att omsorgspersonal i stället kan utföra 
en insats till enskilda som har ett känt hjälpbehov nattetid och inte 
enbart behov av tillsyn. Den personuppgiftsansvarige behöver 
således i varje enskilt fall utvärdera syftet med en insats med hjälp av 
digital teknik som har funktioner som monitorering, sensorering 
eller positionering och om syftet också uppnås genom en sådan 
insats. Denna utvärdering behöver göras löpande under en insats.  

När uppgifterna samlas in på annat sätt än med hjälp av digital 
teknik påbörjas personuppgiftsbehandling i EU:s dataskydds-
förordnings mening när uppgifterna förs in i personakten. Det 
innebär att dataskyddsreglerna aktualiseras först vid denna tidpunkt. 
Användningen av digital teknik vid utförandet av insatser inom 
äldreomsorgen innebär dock att behandling av personuppgifter sker 
i realtid redan när insatsen utförs i stället för den senare tidpunkten 
när uppgifterna förs in i personakten. Av kraven på dataskydd i EU:s 
dataskyddsförordning följer dock att uppgiftsminimering ska 
eftersträvas även vid behandling av uppgifter i realtid genom att 
utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner i tekniken (privacy by 
design eller the internet of things). Det saknas dock preciserade krav 
i SoLPUL på sådana begränsningsfunktioner, vilket innebär att den 
personuppgiftsansvarige direkt ska tillämpa bestämmelserna i 
artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning.  

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, se artikel 
5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning. I både EU:s dataskydds-
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förordning och nationell rätt finns därutöver krav på öppenhet och 
information till den enskilde om den teknik som används.  

EU:s dataskyddsförordning har inte några särskilda krav för 
teknik som innebär monitorering, sensorering eller positionering, 
utan den riskbedömning som beskrivs i artiklarna 24, 25 och 32 gäller 
även för den tekniken. Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer 
betonar emellertid att sådan övervakning kan tjäna många syften och 
också kan vara ett stöd bl.a. för enskilda personers liv och fysiska 
integritet. Europeiska dataskyddsstyrelsen lyfter även att kamera-
övervakning får ske även om känsliga personuppgifter kommer att 
behandlas. Även principerna om lagringsbegränsning och uppgifts-
minimering i artikel 5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning 
framhålls. Enligt riktlinjerna bör de personuppgifter som behandlas 
genom kameraövervakningen i de flesta fall raderas, helst 
automatiskt, efter några dagar (punkt 12 och 121 i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens riktlinjer [3/2019] för behandling av person-
uppgifter genom videoenheter [version 2.0, 2020-01-29] för 
tolkning och tillämpning av EU:s dataskyddsförordning vid 
användning av kamera för övervakning av platser eller personer).  

Mot bakgrund av den bristande tilliten till viss digitala teknik som 
används i socialtjänstens insatser inom äldreomsorgen, av att kraven 
på dataskyddsåtgärder i EU:s dataskyddsförordning är generellt 
utformade och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer bör det 
införas en ny bestämmelse i SoLPUL som tydliggör kraven på 
uppgifts- och lagringsminimering för sådana typer av funktioner i 
digital teknik som innebär ett särskilt stort integritetsintrång. En 
sådan bestämmelse bör ange att en personuppgiftsansvarig som 
tillhandahåller en insats inom hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre med hjälp av digital teknik med funktioner för monitorering, 
sensorering eller positionering måste säkerställa att endast de 
personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med 
användningen av tekniken i fråga behandlas. Bestämmelsen bör 
dessutom ange att de personuppgifter som samlas in med hjälp av 
tekniken i fråga inte heller sparas längre tid än vad som är nödvändigt 
för att uppnå ändamålet för vilket uppgifterna samlades in, dvs. med 
biståndsinsatsen i fråga. Genom en sådan bestämmelse tydliggörs 
vikten av kraven på uppgifts- och lagringsminimering i artikel 5.1 c 
och e i EU:s dataskyddsförordnings, något som bedöms vara särskilt 
angeläget när insatser inom äldreomsorgen utförs med hjälp av 
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digital teknik med funktioner för monitorering, sensorering eller 
positionering. Detta eftersom intrånget i den personliga integriteten 
riskerar att bli större när insatsen utförs med sådan teknik än när den 
utförs på annat sätt, se även avsnitt 5.1.2.  

Vilka uppgifter som är nödvändiga att samla in genom 
användningen av tekniken i fråga kan variera beroende på vilken 
teknisk lösning som används och vad som är insatsens syfte.  

Beroende på vad syftet är med en biståndsinsats som ges med 
hjälp av digital teknik med funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering behöver socialtjänsten således i varje 
enskild situation bedöma vilka uppgifter som är nödvändiga för att 
uppnå syftet med användningen av tekniken i fråga och hur länge 
dessa uppgifter behöver sparas.  

Om insatsens syfte är att säkerställa den enskildes behov av 
trygghet och säkerhet i sitt hem och i sin vardag, kan det vara 
nödvändigt att behandla uppgifter om var den enskilde befinner sig, 
liksom uppgifter om den enskildes namn, adress och telefon-
nummer. Däremot behöver sannolikt inte uppgifter om exempelvis 
den enskildes utseende, röst, puls eller hjärtslag samlas in eftersom 
det inte kan anses vara uppgifter som är nödvändiga för att kunna 
genomföra insatsen i fråga. Det är också uppgifter, vars insamlande 
kan begränsas genom att utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner 
i tekniken (privacy by design eller the internet of things), jfr artikel 
25 i EU:s dataskyddsförordning. 

En uppgift om var den enskilde befinner sig är endast relevant när 
insatsen utförs. En sådan uppgift bör kunna gallras relativt 
omgående efter insatsens genomförande, eftersom ett eventuellt 
hjälpbehov ska tillgodoses omedelbart och uppgiften därefter 
förlorat sin betydelse, vilket också är i linje med Europeiska 
dataskyddsstyrelsens riktlinjer. Det är dock nödvändigt att spara 
vissa uppgifter, t.ex. att tillsyn med hjälp av kamera har skett på det 
sätt man har kommit överens med den enskilde om eller att ett 
hjälpbehov har uppstått. Det är uppgifter som i regel dokumenteras 
i en logglista och är därför nödvändiga att spara för att uppnå 
ändamålet med insatsen i fråga. Logglistan ska enligt SKR:s 
Gallringsråd nr 5 gallras efter två år.  

Eftersom kommuner kommer att omfattas av de föreslagna 
bestämmelserna om uppgifts- och lagringsminimering, är fråga om 
föreskrifter som enligt 8 kap. 2 § första stycket tredje punkten 
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regeringsformen ska meddelas i lag. Förslaget är därför att de nya 
bestämmelserna förs in som en ny 9 § i SoLPUL. Den nya paragrafen 
bör av tydlighetsskäl föregås av en ny rubrik om funktionskrav på 
digital teknik. 

Särskilda regler vid kameratillsyn 

Kameratillsyn innebär att uppgifter samlas in genom en 
monitoreringsfunktion som registrerar rörliga bilder. Idag används 
vanligen en kamera som är kopplad till en videoenhet. Till 
videoenheten kan vid behov en ljudfunktion kopplas. För det fall en 
personuppgiftsansvarig vill använda kamera vid insatser avseende 
nattillsyn inom hemtjänst eller särskilda boenden behöver vissa 
bestämmelser i kamerabevakningslagen (2018:1200) beaktas innan 
insatsen genomförs. Ansökan om tillstånd om att kamerabevaka ett 
särskilt boende eller inom hemtjänsten behövs emellertid inte, då det 
inte är fråga om bevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, 
7 § kamerabevakningslagen. Däremot behöver andra regler i 
kamerabevakningslagen beaktas, t.ex. om upplysning om kamera-
bevakning (15 §), förhandlingsskyldighet med arbetstagar-
organisationer (21 §) och tystnadsplikt avseende det inspelade 
materialet (22 §). 

Personövervakning i kamerabevakningslagens mening sker när 
personer kan identifieras genom övervakningen. Identifiering är 
möjlig när man utan större osäkerhet kan skilja de personer som 
iakttas från andra personer, t.ex. om hela personen eller personens 
ansikte syns tydligt. Även sådant som utmärkande klädsel, speciella 
kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan möjliggöra 
identifiering (prop. 2017/18:231 s. 21). Utifrån denna definition är 
en insats i form av nattillsyn med hjälp av kamera, där det inte är 
möjligt att identifiera den enskilde, inte personbevakning i 
kamerabevakninglagens mening. I de fall nattillsynen i dessa fall sker 
regelbundet är det således inte heller fråga om kamerabevakning. 
Däremot är det alltid fråga om personuppgiftsbehandling, då det 
med hjälp av andra uppgifter än den bild monitoreringsfunktionen 
registrerar går att härleda personen i fråga till en viss adress och 
därmed indirekt till en viss identifierbar person.  
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En insats med hjälp av kamera i den privata bostaden får alltid 
anses innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten, 
varför principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som 
standard (jfr artikel 25 i EU:s dataskyddsförordning) är särskilt 
viktiga att beakta för att i största möjliga mån begränsa integritets-
intrånget för den enskilde. Den personuppgiftsansvarige behöver 
genomföra och integrera lämpliga tekniska åtgärder för att skydda 
de enskildas rättigheter och t.ex. se till att inte fler personuppgifter 
behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.  

Inbyggd integritetsskyddande teknik kan exempelvis vara 
funktioner som begränsar vilka personuppgifter som samlas in 
genom att automatiskt maskera bildmaterialet så att det inte är 
möjligt att identifiera personer i fråga. Vidare kan vissa kameror 
ställas in för aktivering först efter olika typer av larm, onormala 
rörelsemönster eller särskilda ljud, vilket begränsar den tid under 
vilken uppgifter samlas in. Andra tekniska skyddsåtgärder går ut på 
att begränsa lagringstiden så att registrerade uppgifter endast sparas 
i realtid eller en mycket kort tid efter registreringen. Även kamerans 
placering i bostaden eller boendet väger in i bedömningen av 
integritetsintrånget. Kamerans placering bör vara på ett sätt som 
minskar integritetsintrånget i största möjliga mån och den bör inte 
vara rörligt monterad. Kameran bör inte heller kunna styras manuellt 
eller ha optik som innebär att det går att zooma. För det fall en 
mikrofon är kopplad till videoenheten bör den som regel vara 
avstängd, men i vissa fall ändå kunna slås på av den som ansvarar för 
kamerabevakningsinsatsen för att vid behov kommunicera med den 
enskilde. Kameratillsynen bör om möjligt också utföras på tider då 
så få människor som möjligt uppehåller sig inom området. Även 
alternativa åtgärder behöver övervägas och bedömas vara 
otillräckliga för att uppnå önskat syfte.  

Den personuppgiftsansvarige behöver komma överens med den 
enskilde om hur ofta tillsyn ska göras, liksom hur långt intervall som 
ska löpa mellan extra kontroller om den enskilde inte befinner sig på 
platsen och hur många extra kontroller som ska göras innan en 
uppföljningsinsats vidtas med tillsyn av personal. En sådan överens-
kommelse gör den enskilde mer delaktig i insatsens utformning och 
kan också skapa en ökad tillit till en insats med hjälp av digital teknik.  
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Integritetsöverväganden inför en insats som utförs med hjälp av digital 
teknik 

Det följer av artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning 
att den personuppgiftsansvarige behöver göra en riskbedömning 
innan en insats tillhandahålls med hjälp av digital teknik. Syftet med 
användningen av tekniken ska formuleras och det ska säkerställas att 
integritetsintrånget blir så litet som möjligt för den enskilde. Det 
innebär att den personuppgiftsansvarige behöver överväga på vilket 
sätt insatsen säkerställer uppgifts- och lagringsminimering av de 
uppgifter som samlas in av den digitala tekniken. Detta görs i syfte 
att begränsa intrånget i den enskildes personliga integritet i största 
möjliga mån. Den personuppgiftsansvarige behöver alltså redan vid 
planeringen av inköpen av den digitala tekniken ställa krav på vissa 
inbyggda funktioner som möjliggör uppgifts- och lagrings-
minimering, dvs. kravspecifikationen behöver innehålla funktions-
krav för den digitala teknik som upphandlas.  

När sedan den personuppgiftsansvarige överväger en konkret 
insats i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre, behöver det 
övervägas om den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom 
ett utförande med hjälp av digital teknik eller om en annan form av 
utförande i stället är lämpligare. En alternativ åtgärd till exempelvis 
trygghetskamera nattetid kan vara att tillsynen sker genom att 
personal under ett eller flera tillfällen kommer in i den enskildes 
bostad och sovrum för att kontrollera om hon eller han sover i sin 
säng eller har behov av hjälp. Det krävs även vid detta alternativ att 
den enskilde känner tillit till insatsen, att personalen endast tittar till 
den enskilde, lämnar bostaden och sedan håller tyst om vad som i 
övrigt har uppfattats i bostaden via syn, hörsel eller lukt. En sådan 
alternativ insats måste också anses innebära ett betydande intrång i 
den boendes personliga integritet. Personligt utförande av en 
tillsynsinsats kan således ur integritetssynpunkt framstå som ett 
större intrång i den personliga integriteten än ett utförande med 
hjälp av digital teknik, eftersom tekniken ofta har inbyggda 
funktioner som innebär att uppgiftsinsamlingen kan begränsas och 
också raderas förhållandevis snabbt. I exemplet med kameratillsyn 
finns funktioner som möjliggör att den enskilde inte kan identifieras 
i bild genom värmekamera eller med hög upplösning av bildskärpan.  



Överväganden och förslag Ds 2022:4 

70 

Den personuppgiftsansvarige behöver också överväga hur snabbt 
den enskildes behov av trygghet behöver tillgodoses. Digital teknik 
säkerställer att larm utlöses omedelbart när en viss händelse inträffar, 
t.ex. ett fall. Bor den enskilde tillsammans med någon som har 
förmåga att själv larma, kanske det inte är nödvändigt med en teknisk 
lösning som automatiskt utlöser ett larm. Men för det fall den 
enskilde bor ensam eller inte kan få hjälp av någon i hushållet, kan 
ett mobilt trygghetslarm, en larmmatta eller en trygghetskamera 
snabbt larma och på så sätt säkerställa den enskildes trygghet på ett 
bättre sätt än personlig ledsagning eller tillsyn på vissa tider. 

Bemyndigande krävs för preciserade funktionskrav  

Utifrån gällande regelverk om personuppgiftshantering vid 
användningen av teknik som innebär monitorering, sensorering eller 
positionering vid insatser inom äldreomsorgen kan det konstateras 
att det är väsentligt att syftet med att utföra insatsen behöver vägas 
mot det integritetsintrång användningen av tekniken innebär. Varje 
situation har olika förutsättningar och ytterst bygger insatsens 
genomförande också på den enskildes rätt till självbestämmande.  

Den riskbedömning den personuppgiftsansvarige ska göra 
framgår av artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning. 
Den bedömningen ska formulera ett berättigat syfte med 
användningen av tekniken och utforma dess funktion så att 
integritetsintrånget för den enskilde blir så litet som möjligt. 
Principerna om uppgifts- och lagringsminimering i artikel 5.1 c och 
e är vägledande.  

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning är dock allmänt 
hållna och som tidigare har sagts i detta avsnitt finns det anledning 
att av integritetshänsyn tydliggöra att den personuppgiftsansvarige 
ska säkerställa att digital teknik som innebär monitorering, 
sensorering eller positionering använder funktioner som innebär 
uppgifts- och lagringsbegränsning.  

Olika tekniska funktionskrav kan ställas utifrån en mängd olika 
omsorgsbehov. Det bedöms därför inte vara möjligt att i SoLPUL 
formulera alla de funktionskrav som bör ställas för att uppnå 
uppgifts- och lagringsbegränsning. Det finns också en risk för att 
detaljerade bestämmelser i lag visar sig olämpliga på sikt på grund av 
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t.ex. en teknisk utveckling inom områden som idag inte kan 
överblickas. Möjligheterna att lagstifta om olika åtgärder är därför 
begränsade.  

Det får därför anses att en mer lämplig väg att med stöd av 8 kap. 
3 och 10 §§ regeringsformen delegera föreskriftsrätten till 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. En 
reglering på en lägre nivå bör ge bättre förutsättningar att anpassa 
kraven till de aktuella och funktionstekniska behov och 
förutsättningar som finns. Det kommer att finnas behov av att 
förtydliga den föreslagna bestämmelsen i 9 § SoLPUL på ett sätt som 
kan passa de verksamheter som tillhandahåller insatser i form av 
hemtjänst eller särskilda boenden för äldre och som ska beakta 
dataskyddsreglerna vid utförandet av dessa insatser. Det bedöms 
därför ändamålsenligt att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om 
funktionskrav avseende digital teknik som innebär särskilt stort 
integritetsintrång för den enskilde, dvs. teknik med funktioner som 
möjliggör monitorering, sensorering eller positionering vid insatser 
i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Bemyndigandet 
bör framgå av en ny punkt i 11 § SoLPUL.  

5.2.4 Förstärkning av säkerhetsåtgärder inom socialtjänsten  

Förslag: Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 
ha följande skyldigheter:  

1. Bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst 
till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis 
automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifter inom socialtjänsten.  

2. Se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan 
kontrolleras.  

3. Göra systematiska och återkommande kontroller av om 
någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter som förs helt eller 
delvis automatiserat.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ges rätt att meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet 
för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat, 
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om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst och i 
fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter. 

Skälen för förslaget   

Integritetsstärkande åtgärder enligt EU:s dataskyddsförordning 

Informationssäkerhet är en grundläggande säkerhetsåtgärd inom all 
uppgiftshantering. Informationssäkerhet handlar om att säkerställa 
tillgången till korrekt information och skyddet för individers 
personliga integritet. Utgångspunkten är den grundläggande 
principen i artikel 5.1 f i EU:s dataskyddsförordning om integritet 
och konfidentialitet, se avsnitt 4.6.4.  

På ett övergripande plan ska den personuppgiftsansvarige enligt 
artikel 24.1 i EU:s dataskyddsförordning genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna 
visa att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Vilka åtgärder som är lämpliga bedöms 
med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter. 
Vid behov ska åtgärderna ses över och uppdateras. Organisatoriska 
åtgärder kan vara att organisera verksamheten på så sätt att så få 
personer som möjligt har tillgång till de behandlade person-
uppgifterna och att det är tydligt vem som får besluta att inleda en 
behandling av personuppgifter. Tekniska åtgärder kan t.ex. vara 
behörighetssystem för att reglera tillgången till personuppgifterna.  

Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter utförs i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Att tillämpa sådana uppförandekoder som beskrivs i artikel 40 eller 
certifieringsmekanismer som beskrivs i artikel 42 är exempel på hur 
korrekt behandling av personuppgifter kan visas, se artikel 24.3.  

Artikel 25 preciserar vilka åtgärder den personuppgiftsansvarige 
ska överväga för att säkerställa ett effektivt genomförande av 
dataskyddsprinciper och för integrering av de nödvändiga skydds-
åtgärderna vid behandlingen av personuppgifter. Åtgärderna utgår 
från inbyggt dataskydd (privacy by design) och dataskydd som 
standard (privacy by default). Inbyggt dataskydd innebär att den 
personuppgiftsansvarige redan vid utformningen av it-system och 
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rutiner tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna så att inte fler 
personuppgifter än nödvändigt behandlas i onödan. Dataskydd som 
standard innebär att befintliga inställningar i en tjänst utnyttjas i 
syfte att förhindra att personuppgifter behandlas i onödan. Den 
personuppgiftsansvarige behöver således redan tidigt i besluts-
processen beakta dataskyddsregleringen och utforma datasystemen 
så att dataskyddsprinciperna respekteras. Europeiska dataskydds-
styrelsen har gett ut riktlinjer (4/2019) om inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard, ver. 2 antagen 2020-10-20. Även 
Europeiska dataskyddsombudsmannen har gett ut en vägledning om 
inbyggt dataskydd (Opinion 5/2018 Preliminary Opinion on 
privacy by design).  

Utöver nämnda tekniska och organisatoriska åtgärder finns 
bestämmelser om skyldighet för den personuppgiftsansvarige att, i 
förhållande till riskerna, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, se artikel 
32. Bestämmelsen preciserar inte exakt vilka säkerhetsåtgärder som 
ska vidtas, utan den personuppgiftsansvarige ska bedöma behovet 
utifrån den senaste utvecklingen av tillgängliga säkerhetsfunktioner, 
genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers 
rättigheter och friheter. Särskild hänsyn ska tas till de risker som 
behandlingen av personuppgifterna medför, i synnerhet oavsiktlig 
eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande 
av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats.  

Den personuppgiftsansvarige behöver därutöver ha rutiner för att 
upptäcka, åtgärda och dokumentera olika slags incidenter som rör 
personuppgifter, artikel 33.5 i EU:s dataskyddsförordning. Det 
gäller personuppgiftsincidenter såsom förlust eller ändring av, 
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till en personuppgift, 
artikel 4.12. En incident ska även anmälas till IMY så snart den 
personuppgiftsansvarige får vetskap om den, såvida det inte är 
osannolikt att den medför en risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter, artikel 33.1. 

Bestämmelserna om integritetsstärkande åtgärder i EU:s 
dataskyddsförordning bygger på en riskbaserad metod som bl.a. 
innebär att den personuppgiftsansvarige måste göra en generell 
riskbedömning för att identifiera vilka åtgärder som ska vidtas för 
att minska riskerna. I denna metod ingår också att göra en 
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konsekvensbedömning, om behandlingen av personuppgifter 
riskerar att medföra särskilt hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter, artikel 35. Konsekvensbedömningen ska 
göras innan behandling av personuppgifter påbörjas.  

IMY har i enlighet med artikel 35.4 beslutat om en 
kompletterande förteckning över det slags behandlingsverksamheter 
som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd, beslut 2019-01-19, dnr DI-2018-13200. Om den 
planerade personuppgiftsbehandlingen uppfyller minst två av de nio 
förtecknade kriterierna anger IMY att en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd bör göras i fråga om den planerade 
behandlingen. Enligt IMY gäller det t.ex. i de fall behandlingen  

• avser känsliga personuppgifter enligt artikel 9 eller uppgifter som 
är av mycket personlig karaktär, t.ex. ett sjukhus som lagrar 
patientjournaler, ett företag som samlar in lokaliseringsuppgifter 
eller en bank som hanterar finansiella uppgifter,  

• avser personuppgifter om personer som av något skäl befinner sig 
i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara, t.ex. 
barn, anställda, asylsökande, äldre och patienter, eller  

• innebär användning av ny teknik eller nya organisatoriska 
lösningar, t.ex. en sakernas internetapplikation (Internet of 
things, IoT).  

Den personuppgiftsansvarige ska också dokumentera vilka åtgärder 
som ska vidtas för att garantera säkerheten i personuppgifts-
behandlingen. Om den personuppgiftsansvarige anser att det 
fortfarande finns en hög risk med personuppgiftsbehandlingen i 
fråga, behöver den personuppgiftsansvarige initiera s.k. förhands-
samråd med IMY innan behandlingen påbörjas, artikel 36.  

En konsekvensbedömning behöver emellertid inte göras om den 
planerade personuppgiftsbehandlingen har sin rättsliga grund i en lag 
eller förordning och en konsekvensbedömning därför redan hade 
gjorts när lagen eller förordningen fastställdes, artikel 35.10. 
Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter innehåller i regel olika uttryckliga bestämmelser om vad 
som bedömts vara lämpliga skyddsåtgärder. Det kan vara 
bestämmelser om sökbegränsningar, restriktioner för elektronisk 
åtkomst, behörighetstilldelning och loggkontroll, restriktioner för 
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vad som får vara mer allmänt tillgängligt i den aktuella 
organisationen osv. Vid anpassningen av lagar inom Social-
departementets verksamhetsområde till EU:s dataskyddsförordning 
har regeringen uttalat följande om behovet att göra konsekvens-
bedömning vid behandling som utförs med stöd av rättslig 
förpliktelse enligt artikel 6.1 c respektive allmänt intresse eller 
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e. Det får förutsättas att de 
ändamål som fastställts i befintliga registerförfattningar vad gäller att 
fullgöra rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighets-
utövning i samband med tidigare författningsarbeten har bedömts 
vara relevanta och proportionerliga i förhållande till det integritets-
intrång personuppgiftsbehandlingen kan innebära. Regeringen anser 
att det i sådana fall inte är nödvändigt för den personuppgifts-
ansvarige att göra ytterligare konsekvensbedömningar i de fall 
behandlingen av personuppgifter har stöd i befintliga register-
författningar (prop. 2017/18:171 s. 83 f.). 

Av artikel 35.10 följer att den personuppgiftsansvarige vid behov 
ska se över sin personuppgiftsbehandling i syfte att bedöma om den 
genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen. Förnyad 
konsekvensbedömning kan därför ändå bli aktuellt om den 
personuppgiftsansvarige börjar använda ny teknik eller en ny typ av 
personuppgiftsbehandling, som inte har omfattats av tidigare 
konsekvensbedömning. En förutsättning är dock fortfarande att det 
är sannolikt att förändringen i fråga medför hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter, se skäl 90.  

Befintlig reglering av vissa integritetsstärkande åtgärder inom 
socialtjänstens verksamhet 

För socialtjänstens verksamhet finns vissa säkerhetsåtgärder 
föreskrivna i socialtjänstlagen, SoLPUL, SoLPUF, Socialstyrelsens 
föreskrifter samt tryckfrihetsförordningen. Det gäller säkerhets-
åtgärder som rör lagringsminimering, åtkomstbegränsning samt 
begränsning av sammanställning av personuppgifter och 
användningen av sökbegrepp.  

I enlighet med principen om lagringsminimering ska 
anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden 
som regel gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i 
akten (12 kap. 1 § socialtjänstlagen). För enskild verksamhet är 



Överväganden och förslag Ds 2022:4 

76 

fristen kortare, gallring ska ske redan efter två år (7 kap. 3 § 
socialtjänstlagen). Gallringsbestämmelserna bygger på att social-
nämnderna eller enskilda som bedriver verksamhet inom 
socialtjänsten inte bör arkivera mer material än som är nödvändigt 
för den egna verksamheten. Bestämmelsen innebär att person-
uppgifter lagras en kortare tid inom socialtjänsten, vilket begränsar 
mängden personuppgifter i socialtjänstens system. Gallringsregeln 
fungerar därmed som en integritetsstärkande åtgärd i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning.  

Av 11 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att 
obehöriga inte ska kunna ta del av handlingar som rör enskildas 
personliga förhållanden. Ytterligare specificering av hur sådan 
behörighets- och åtkomstbegränsning uppnås saknas emellertid, 
vilket innebär att socialtjänsten i varje kommun får bedöma vilka 
behörighets- och åtkomstbegränsningar de vill genomföra för att 
uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning. Av 4 kap. 8 § tredje 
stycket och 9 § tredje stycket 1 Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS föreskrivs dock att 
det ska vara möjligt att fastställa vilka personer som har upprättat en 
handling i en personakt eller har vidtagit en åtgärd som journalförs. 
Det innebär att det ska vara möjligt att fastställa vem eller vilka som 
har lagt in en personuppgift för behandling i det system som 
hanterar personalakten och journalen. Men det saknas alltså 
uttryckliga föreskrifter om att det också ska gå att fastställa vem eller 
vilka som har haft åtkomst till uppgifterna i fråga.  

Att säkerställa identiteten av den som bereder sig åtkomst, dvs. 
autentisering, är således en viktig integritetsstärkande säkerhets-
åtgärd. Det är särskilt viktigt om uppgifterna är åtkomliga via öppna 
nät som internet eller molntjänster. Genom autentisering 
kontrolleras identiteten av den som loggar in i ett system kontrol-
leras. Datainspektionen (numera IMY) har i ett beslut (2016-02-17, 
dnr 1805-2015) förelagt en kommunal nämnd att säkerställa att den 
autentiseringsmetod som används uppfyller kraven på stark 
autentisering vid åtkomst över öppet nät såsom internet och 
molntjänster. Med stark autentisering avses en kontroll av uppgiven 
identitet på två olika sätt. För åtkomst till personuppgifter inom 
socialtjänsten över öppna nät krävs det således enligt IMY en 
inloggning med stark autentisering. SoLPUL har ingen direkt 
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reglering som ställer krav på stark autentisering, utan det framgår 
indirekt av kraven i artikel 32 i EU:s dataskyddsförordning. Där 
föreskrivs att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en i 
förhållande till risken lämplig säkerhetsnivå.  

Ytterligare en säkerhetsåtgärd för socialtjänsten gäller samman-
ställning av uppgifter och sökbegrepp. Regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer har bemyndigats att utfärda 
föreskrifter om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av 
personuppgifter i socialtjänstens verksamhet, 11 § SoLPUL. När det 
gäller sökbegrepp följer det av offentlighetsprincipen att även en 
upptagning för automatiserad behandling är en handling som anses 
vara förvarad hos myndigheten, om upptagningen är tillgänglig i den 
datorutrustning som finns hos myndigheten, 2 kap. 6 § tryckfrihets-
förordningen. En upptagning för automatiserad behandling kan 
bestå av allt från enstaka uppgifter till mycket stora informations-
samlingar, inklusive personuppgifter. Myndighetens skyldighet att 
sammanställa uppgifter ur sitt datasystem är dock begränsad till att 
gälla endast om sammanställningen kan göras tillgänglig med 
rutinbetonade åtgärder, 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihets-
förordningen. Vidare finns det i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen 
ytterligare en begränsning för sammanställningar som innehåller 
personuppgifter, enligt vilken det är möjligt att begränsa en 
myndighets befogenheter att göra sammanställningar av person-
uppgifter i lag eller förordning i syfte att skydda den enskildes 
personliga integritet. Sådan befogenhetsinskränkning finns för 
socialtjänstens verksamhet i 15 och 20 §§ SoLPUF. För kommuner 
och enskild verksamhet gäller därför att endast uppgifter om namn 
eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer får 
användas som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i 
samband med sammanställningar.  

Det finns inga närmare föreskrifter om direktåtkomst eller 
sökningar och behörighetskontrollsystem.  

Integritetsstärkande åtgärder behövs avseende tilldelning av 
behörighet för elektronisk åtkomst och kontroll av elektronisk åtkomst 

Det ligger i socialtjänstens uppdrag att en stor mängd person-
uppgifter måste behandlas för att kunna genomföra uppdraget och 
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många uppgifter är känsliga personuppgifter eller på annat sätt 
integritetsnära. Personuppgifterna samlas bl.a. in i samband med att 
personal utför en insats i den enskildes bostad eller boende. 
Personalen för sedan över uppgifter de har uppfattat till personakten 
med tillhörande sökregister i enlighet med socialtjänstens 
dokumentationskrav, 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen. Som 
tidigare har beskrivits i denna promemoria innebär dokumentations-
kravet att principerna om uppgifts- och lagringsminimering i artikel 
5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning säkerställs.  

När uppgifterna samlas in på annat sätt än med hjälp av digital 
teknik påbörjas personuppgiftsbehandling i EU:s dataskydds-
förordnings mening när uppgifterna förs in i personakten. Det 
innebär att dataskyddsreglerna aktualiseras först vid denna tidpunkt. 
Användningen av digital teknik inom äldreomsorgen kan i vissa fall 
innebära att behandling av personuppgifter tidigareläggs och 
påbörjas i realtid redan när insatsen utförs i stället för vid den senare 
tidpunkt när uppgifterna förs in i personakten. Med hänsyn till att 
användningen av digital teknik inom socialtjänsten kan innebära 
integritetsintrång av varierande grad är det viktigt att integritets-
stärkande åtgärder vidtas i form av inbyggd informationssäkerhet 
samt behörighets- och åtkomstkontroll. Det åligger den person-
uppgiftsansvarige att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas utifrån 
de krav som framgår av EU:s dataskyddsförordning, socialtjänst-
lagen, SoLPUL och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5). 
Vid behov kan det också finns behov att göra en konsekvens-
bedömning enligt artikel 35 av den tekniska lösning som den 
personuppgiftsansvarige väljer att använda i verksamheten. 

Användningen av digital teknik vid verkställighet av insatser 
inom socialtjänsten innebär att personuppgifter behandlas innan 
uppgifterna förs in i en personakt. Här kan det inledningsvis 
konstateras att redan de nuvarande bestämmelserna i 11 kap. 5 § 
andra stycket socialtjänstlagen egentligen uttrycker det man vill 
uppnå, nämligen att obehöriga inte ska få tillgång till den integritets-
känsliga informationen och att en anställd inte ska ges åtkomst till 
personakter m.m. i vidare omfattning än vad hon eller han behöver 
för sitt arbete. Det finns emellertid inte några detaljerade före-
skrifter om restriktioner för elektronisk behörighets- och åtkomst-
tilldelning och uppföljande kontroll (inklusive loggkontroll) inom 
socialtjänsten. Behörighets- och åtkomstreglering med uppföljande 



Ds 2022:4 Överväganden och förslag 

79 

kontroll är informationssäkerhetsåtgärder som är grundläggande för 
att säkerställa ett adekvat dataskydd, men det är inte tydligt uttalade 
säkerhetsåtgärder för socialtjänstens verksamhet. Av artiklarna 24, 
25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning följer dock skyldigheten att 
säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder även för personuppgifts-
behandling genom digital teknik och för all annan personuppgiftes-
behandling inom socialtjänsten. Bestämmelserna är direkt tillämp-
liga, men kan behöva preciseras i nationell rätt.  

En allt för bred behörighet till personuppgifter inom social-
tjänsten innebär att personal även kan få tillgång till uppgifter som 
de inte alltid behöver för att kunna utföra sitt arbete. Risken för att 
uppgifter sprids på grund av slarv eller okunnighet ökar därmed. Att 
uppgifterna finns tillgängliga för många ökar också risken för att 
personal medvetet begår dataintrång i syfte att ta del av uppgifter om 
enskilda som de inte arbetar med, t.ex. om en enskild är en känd 
person, granne eller nära anhörig. Konsekvenser av att uppgifter 
hamnar fel och hur allvarligt det är beror på uppgifternas art, vem 
det rör och andra omständigheter. Den enskildes upplevelse av att 
fler tar del av uppgifterna än vad som är nödvändigt för insatsernas 
utförande är också viktig. För många kan det upplevas som 
obehagligt att veta att fler har tillgång till uppgifterna än vad som är 
nödvändigt. När verksamheter inom socialtjänsten brister i 
informationssäkerhet är det således allvarligt. Om det ska vara 
möjligt att i ökad omfattning använda digital teknik vid insatser 
inom hemtjänst eller särskilda boenden för äldre, måste sådana 
brister åtgärdas för att de enskilda ska känna tillit och tilltro till 
användningen av tekniken. Åtgärder behöver vidtas innan tekniken 
i fråga börjar användas.  

Det finns inga krav i EU:s dataskyddsförordning på att säkerhets-
åtgärder ska preciseras i nationell rätt, men det är vanligt att 
säkerhetskrav preciseras i registerförfattningarna för att tydliggöra 
för personuppgiftsansvariga vilken typ av åtgärder som behövs. Ett 
exempel på sådan precisering är 4 kap. patientdatalagen (2008:355) 
om behörighetstilldelning, åtkomstkontroll och inre sekretess, där 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har 
bemyndigats att göra ytterligare förtydliganden. Regeringen har 
med stöd av bemyndigandet i sin tur bemyndigat Socialstyrelsen att 
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst och 
för åtkomstkontroll samt generellt för säkerhetsåtgärder, se 2 och 
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3 §§ patientdataförordningen (2008:360) och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.  

Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter innehåller som regel olika uttryckliga bestämmelser om 
vad som bedömts vara lämpliga skyddsåtgärder. Socialtjänsten 
saknar emellertid mer detaljerade föreskrifter om behandlingen av 
personuppgifter i likhet med dem som finns på hälso- och 
sjukvårdens område. Det innebär att den personuppgiftsansvarige 
själv behöver bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och 
lämpliga att vidta utifrån främst artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s 
dataskyddsförordning och tillämpliga svenska bestämmelser.  

Användningen av digital teknik vid insatser för äldre innebär 
emellertid att känsliga uppgifter och andra integritetsnära uppgifter 
som rör enskildas personliga förhållanden avseende vissa omsorgs-
behov behandlas. Det är fråga om uppgifter som alltid uppfattas vid 
alla insatser, men som vid användningen av digital teknik behandlas 
mer systematiskt i realtid och också lagras i systemet innan 
överföring till verksamhetssystem eller gallring sker. Vid insatser 
utan digital teknik påbörjas personuppgiftsbehandlingen först när de 
insamlade uppgifterna förs in i personakten. Användningen av 
digital teknik förutsätter därför att den enskilde känner tillit till 
användningen av tekniken för att acceptera användningen. Den 
enskilde ska kunna lita på att obehöriga inte kan ta del av 
personuppgifter som behandlas av de tekniska funktionerna och att 
inte fler uppgifter än nödvändigt behandlas.  

Tilliten behöver emellertid gälla för all personuppgiftsbehandling 
inom socialtjänstens verksamhet, inte enbart de fall när 
behandlingen sker på grund av insatser som utförs med hjälp av 
digital teknik inom äldreomsorgen. De personuppgifter som 
hanteras av socialtjänsten generellt är lika känsliga som de som 
hanteras i hälso- och sjukvården. Det kan t.ex. handla om 
information om sjukdom och mående, familjesituation, religiös 
tillhörighet eller ekonomi. Det är mycket viktigt att endast de som 
behöver uppgifter om den enskilde för sina arbetsuppgifter har 
tillgång till dem. Det bedöms därför behövas en precisering av 
säkerhetsåtgärder för behörighet, åtkomst och kontroll i SoLPUL 
med möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter med precisering av 
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sådana åtgärder i förordning och föreskrift. En sådan ordning bör 
likna den reglering av säkerhetsåtgärder som idag finns inom hälso- 
och sjukvårdsområdet. Eftersom SoLPUL är en ramlagstiftning och 
föreskrifterna kan behöva utformas med hänsyn till kommunernas 
organisation av socialtjänstens verksamhet, är det svårt att i lag med 
generella termer reglera hur behörighetstilldelningen till omsorgs-
personal och andra befattningshavare bör utformas. Närmare rikt-
linjer och föreskrifter bör därför meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer.  

Utifrån vad som har framförts ovan finns det således behov av att 
precisera bestämmelser om den personuppgiftsansvariges ansvar att 
säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
socialtjänstens personuppgiftshantering. Sådana åtgärder ska syfta 
till att förhindra obehörig åtkomst till socialtjänstens person-
uppgifter och att öka tilliten för socialtjänstens behandling av 
personuppgifter bl.a. i de fall insatser inom äldreomsorgen ges med 
hjälp av digital teknik. Förslaget innebär för det första att alla 
användare inom socialtjänstens verksamhet tilldelas en individuell 
behörighet vid inloggning i verksamhetssystem som innehåller 
personuppgifter. Ansvaret vid tilldelning av behörighet för 
elektronisk åtkomst innefattar en skyldighet att göra aktiva och 
individuella behörighetstilldelningar utifrån analyser av vilken 
information olika personalkategorier och olika slags verksamheter 
behöver (behovsanalys). Användarna behöver tilldelas rätt behörig-
het, dvs. tillräcklig behörighet, för att kunna utföra sina arbetsupp-
gifter på ett säkert sätt, utan att behörigheten blir mer omfattande 
än vad som är nödvändigt. Den personuppgiftsansvarige måste också 
se till att det finns rutiner för att ändra, ta bort och regelbundet följa 
upp behörigheter. På så sätt säkerställs att endast personer som har 
behov av personuppgifterna för sitt arbete har tillgång till dem. 

För att verksamheten ska kunna kontrollera att behörigheterna 
används på ett korrekt sätt, föreslås det för det andra att åtkomsten 
till de uppgifter som har använts dokumenteras (loggas). För att 
möjliggöra åtkomstkontrollen måste loggarna sparas en viss tid. 
Kontrollen av loggarna behöver vara systematisk och återkommande 
i form av exempelvis stickprovskontroll. Åtkomstkontrollerna 
säkerställer att användare inte använder sina behörigheter på fel sätt 
genom att läsa, ändra eller ta bort information som de inte ska 
behandla.  
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För det tredje innebär förslaget att det ska finnas ett skydd mot 
obehörig åtkomst och att även detta skydd löpande kontrolleras. 
Skydd mot obehörig åtkomst säkerställs exempelvis genom att den 
ansvarige i verksamheten ser till att åtkomsten föregås av en så kallad 
stark autentisering. En etablerad metod för stark autentisering är att 
använda en e-legitimation. Den personuppgiftsansvarige kan därmed 
kontrollera om obehörig åtkomst har skett och i så fall om anmälan 
ska ske till behörig tillsynsmyndighet och även om den enskilde ska 
informeras om incidenten (artikel 33 och 34 i EU:s dataskydds-
förordning). 

Hur pass regelbundet kontrollerna ska göras måste bedömas 
utifrån verksamhetens omfattning, antalet personer med åtkomst, 
modellen för behörighetstilldelning och kontrollens omfattning. 
Målsättningen med kontrollen är både upptäckande och avhållande. 
Omfattningen av kontrollen måste därför vara i relation till antalet 
logghändelser och bör vara baserad på en riskanalys som vårdgivaren 
genomför. Vissa kategorier av personuppgifter kan kräva särskilda 
riskanalyser för att bestämma rimlig nivå av efterkontroll. Det kan 
exempelvis gälla skyddade personuppgifter som är sekretess-
markerade. IMY har i sitt remissvar över betänkandet poängterat att 
det för att kontrollerna ska vara effektiva krävs att antalet 
stickprovskontroller är proportionerliga i förhållande till antalet 
slagningar i systemen samt att kontrollerna är systematiska. 

Förslagen gäller socialtjänstens verksamhet som framgår av 2 § 
SoLPUL. Det åligger den ansvarige att säkerställa att personalen har 
information om vilka regler som gäller.  

Eftersom kommuner omfattas av förslagen, är det fråga om 
föreskrifter som enligt 8 kap. 2 § första stycket tredje punkten 
regeringsformen ska meddelas i lag. Det föreslås därför att en ny 10 § 
införs i SoLPUL. Den nya bestämmelsen föreslås föregås av en ny 
rubrik om tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och 
kontroll av elektronisk åtkomst. Då villkoren för behörighets-
kontroll, dokumentation, kontroll och säkerhetsåtgärder kan 
behöva regleras på en mer detaljerad nivå för att möjliggöra 
anpassning till olika slags uppgifter och olika slags bedömningar av 
behoven av åtkomst, bedöms det vara lämpligt att riksdagen med 
stöd av 8 kap. 3 och 10 §§ regeringsformen delegerar föreskrifts-
rätten till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 
Förslaget innebär således att regeringen eller den myndighet som 
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regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
behörighetsåtkomst, dokumentation och kontroll samt om särskilda 
säkerhetsåtgärder. Med stöd av bemyndigandet om särskilda 
säkerhetsåtgärder kan Socialstyrelsen exempelvis meddela före-
skrifter om säker inloggning motsvarande de om stark autentisering 
som gäller för hälso- och sjukvården. Bemyndigandena föreslås 
framgå av nya punkter i 11 § SoLPUL.  

5.2.5 Den enskilde ska informeras om 
personuppgiftsbehandling 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska ges rätt att meddela föreskrifter om vilken 
information som ska lämnas till den registrerade inför 
användning av digital teknik vid utförandet av insatser i form av 
hemtjänst eller särskilt boende för äldre.  

Skälen för förslaget  

En viktig del i att skapa tilltro till den digitala teknik som används 
inom äldreomsorgen är öppenhet och tydlig information till den 
enskilde om den digitala teknik som används, dess funktioner och 
informationshantering. Öppenhet är en av de grundläggande 
dataskyddsprinciperna i EU:s dataskyddsförordning, och de 
kompletteras av den grundlagsstadgade rätten att få ta del av 
handlingar hos socialtjänsten samt av rätten till partsinsyn enligt 
förvaltningslagen. Dessutom föreskriver dokumentationskravet i 11 
kap. 6 § socialtjänstlagen att den enskilde bör hållas underrättad om 
de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom 
eller henne samt att om den enskilde har en annan uppfattning så ska 
det också dokumenteras.  

EU:s dataskyddsförordning lägger särskild tyngd vid den 
registrerades rätt att få information om personuppgiftsbehandling 
enligt artiklarna 12–15 samt möjligheter till rättelse, radering och 
begränsning, artiklarna 16–18. Medlemsstaterna har dock möjlighet 
att i nationell rätt införa bestämmelser som begränsar dessa 
rättigheter, under förutsättning att begränsningen sker med respekt 
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för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna 
och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd. En sådan 
begränsning får exempelvis ske i syfte att säkerställa en medlemsstats 
nationella mål av generellt allmänt intresse, däribland folkhälsa och 
social trygghet, artikel 23.1 e. För socialtjänstens del finns en sådan 
begränsning i 6 § tredje stycket SoLPUL, där den enskilde inte ges 
rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som är tillåten 
enligt SoLPUL.  

Av EU:s dataskyddsförordning framgår bl.a. att den person-
uppgiftsansvarige ska lämna information självmant och på ett visst 
sätt. Den information som kommuniceras med den enskilde ska vara 
i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med 
användning av klart och tydligt språk. Informationen ska vara 
skriftlig och i vissa fall får även standardiserade symboler 
komplettera informationen. Information ska också lämnas på ett sätt 
som är begripligt för den vars personuppgifter ska registreras. Det 
innebär att informationens framställning kan behöva anpassas eller 
att den enskilde kan behöva extra stöd för att ges möjlighet att förstå 
informationen. Information ska ges om bl.a. namn och kontakt-
uppgift till personuppgiftsansvarig, ändamålet med personuppgifts-
behandlingen och den rättsliga grund som behandlingen har stöd av. 
För det fall det krävs för att säkerställa en rättvis, dvs. korrekt, och 
öppen behandling av personuppgifter ska även information om 
exempelvis hur länge uppgifterna lagras lämnas. Informations-
skyldigheten ska också beaktas självmant av den personuppgifts-
ansvarige.  

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning om information 
och rätt att få tillgång till personuppgifter gäller enligt 5 kap. 1 § 
dataskyddslagen inte uppgifter som den personuppgiftsansvarige 
inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning 
eller enligt beslut som meddelats med stöd av författning. Om den 
personuppgiftsansvarige inte är en myndighet, gäller undantaget för 
uppgifter som hos en myndighet skulle ha varit sekretessbelagda 
enligt OSL. I 26 kap. 5 § OSL finns viss begränsning av den enskildes 
rätt att ta del av uppgifter om sig själv, om det kan antas att fara 
uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon 
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 
om uppgiften röjs.  
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I det fall den digitala tekniken har monitoreringsfunktion finns 
en kompletterande upplysningsskyldighet i 15 § kamerabevaknings-
lagen. Den innebär att upplysning om kamerabevakning ska lämnas 
genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt samt att 
särskild upplysning också ska lämnas för det fall ljud kan avlyssnas 
eller tas upp vid bevakningen. Även om funktionen av sådan digital 
teknik som bygger på monitorering bör vara sådan att personen i bild 
inte kan identifieras och kamerabevakningslagen därmed inte är 
aktuell, se avsnitt 5.2.3, är det lämpligt att den enskilde får tydlig och 
begriplig information om monitoreringen och också annan teknik 
som används. Det är också lämpligt att andra som besöker den 
enskilde får upplysning om att digital teknik med hjälp av 
monitorering sker hos den enskilde. Det kan exempelvis ske genom 
dels tydlig skyltning i det område där monitoreringen sker, dels att 
informationsblad med förtydligande information finns tillgängligt 
på synlig plats, se Europaskyddsstyrelsens riktlinjer 3/2019 för 
behandling av personuppgifter genom videoenheter, version 2.0, den 
29 januari 2020, punkt 110 f. 

Utifrån ovanstående bör det föreskrivas att den personuppgifts-
ansvarige ska informera den enskilde bl.a. om vem som tar del av de 
uppgifter som registreras och hur uppgifterna sparas och gallras när 
en insats utförs med hjälp av digital teknik. Även teknikens funktion 
bör beskrivas samt vilken typ av uppgifter den registrerar och 
behandlar. Vidare behöver den personuppgiftsansvarige på ett 
begripligt sätt beskriva vilka dataskyddsåtgärder som har vidtagits 
för att begränsa integritetsintrånget genom att säkerställa att inga 
onödiga uppgifter behandlas och att inga obehöriga tar del av 
uppgifter som samlas in, bl.a. genom teknikens inbyggda funktioner 
för uppgifts- eller lagringsminimering (privacy by design) eller 
genom användning endast av monitorering som registrerar 
kroppsvärme och inte skarpa bilder, se avsnitt 5.2.3. Föreskrifterna 
riktas till kommuner och är därmed föreskrifter som enligt 8 kap. 2 
§ första stycket tredje punkten regeringsformen ska meddelas i lag. 
Men då föreskrifterna i detalj bör utformas beroende på vilken 
funktion den digitala tekniken har och i vilket sammanhang den 
används, är det fråga om en förhållandevis detaljerad reglering som 
behöver kunna användas på ett situationsanpassat sätt. Med stöd av 
8 kap. 3 och 10 §§ regeringsformen föreslås därför att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges rätt att 
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meddela föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den 
enskilde inför användningen av digital teknik i samband med insatser 
i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Bemyndigandet 
föreslås införas som en ny punkt i 11 § SoLPUL.  
  



Ds 2022:4 Överväganden och förslag 

87 

5.3 Sekretess 

Bedömning: Det saknas behov av särskilda bestämmelser om 
sekretess för att tillgodose kraven på konfidentialitet i EU:s 
dataskyddsförordning när insatser ges med digital teknik.  

Skälen för bedömningen 

I avsnitt 5.2.2 har det konstaterats att det finns tillämpliga 
bestämmelser om sekretess i OSL respektive socialtjänstlagen som 
tillgodoser kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i EU:s dataskydds-
förordning. Nedan följer en närmare beskrivning av relevanta 
sekretessbestämmelser när socialtjänsten använder digital teknik i 
samband med att insatser inom äldreomsorgen utförs. 

Allmänt om sekretess och tystnadsplikt 

Sekretess definieras som ett förbud att röja en uppgift, vare sig det 
sker muntligen eller genom att lämna ut en allmän handling, eller på 
annat sätt, 3 kap. 1 § OSL. Förbudet gäller för myndigheten som har 
att tillämpa sekretessen och dess personal, 2 kap. 1 § OSL. Förbudet 
att röja en sekretessbelagd uppgift gäller enligt 8 kap. 1 § i 
förhållande till enskilda eller för andra myndigheter, om det inte 
framgår av OSL eller i lag eller förordning som OSL hänvisar till att 
ett röjande får ske.  

Kommunala företag där kommuner eller region utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande jämställs med myndigheter, 2 kap. 
3 § OSL. För enskild (icke offentlig) verksamhet finns bestämmelser 
som föreskriver tystnadsplikt inom olika verksamheter där man 
behandlar sådana personuppgifter som typiskt sett är av känslig 
natur.  

Sekretess råder således mellan olika myndigheter, men även 
mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är 
att betrakta som självständiga i förhållande till varandra, 8 kap. 2 § 
OSL. Sekretess gäller därför som huvudregel mellan nämnder inom 
en kommun eller en region.  

Ett röjande sker när en uppgift eller allmän handling som 
omfattas av sekretess lämnas ut eller uppgifterna berättas vidare. 
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Hur röjandet sker saknar betydelse, varje form av röjande omfattas 
av förbudet (prop. 1979/80:2 Del A, s. 119 f.). Syftet med 
röjandeförbudet är att skydda den sekretessbelagda uppgiften från 
att spridas utanför den aktuella verksamheten.  

Vid en sekretessprövning görs en bedömning av den skada eller 
det men, dvs. den olägenhet som uppstår om uppgifterna skulle 
lämnas ut i det aktuella fallet. För att en person ska anses lida skada 
eller men krävs att uppgifterna är hänförliga till personen. 
Avidentifierade uppgifter kan därför som regel lämnas ut utan 
hinder av sekretess (prop. 1979/80:2 Del A s. 84).  

Sekretess för personuppgifter 

I 21 kap. 7 § OSL finns en bestämmelse om sekretess för 
personuppgift i de fall det kan antas att mottagaren efter 
utlämningen av personuppgiften kommer att behandla den i strid 
med EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen eller lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vid 
bedömningen av om den kommande personuppgiftsbehandlingen 
kan stå i strid med dessa dataskyddsregler, får enligt förarbetena till 
dataskyddslagen undersökningar om mottagarens personuppgifts-
behandling endast vidtas om det finns konkreta omständigheter som 
indikerar att mottagaren kommer att behandla uppgifterna på ett sätt 
som strider mot dataskyddsregleringen, t.ex. massuttag eller 
selekterade uttag (jfr JO:s uttalanden i dnr 1102-2004), prop. 
2017/18:105 s. 135 f. Finns det inga sådana indikationer behöver inte 
någon bedömning enligt dataskyddsregleringen göras.  

Bestämmelsen är generellt tillämpbar för alla myndigheter vid 
utlämning av personuppgifter, oavsett i vilket sammanhang 
personuppgifterna förekommer. Den är således tillämplig även vid 
prövning av utlämnande inom socialtjänstens verksamhet.  

Socialtjänstens sekretess 

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller närstående lider men, 26 kap. 1 § OSL. 
Det rör sig om ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär en 
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presumtion för sekretess. Bestämmelsen ger alltså ett starkt 
sekretesskydd. Inom socialtjänsten finns således en presumtion för 
sekretess, vilket ger ett starkt sekretesskydd.  

Med begreppet socialtjänst i 26 kap. 1 § OSL förstås 
huvudsakligen verksamhet enligt socialtjänstlagen. Verksamheten 
behöver inte bestå i handläggning av ett ärende, utan kan utgöras av 
rent faktisk verksamhet. Sekretessen omfattar bl.a. handlingar och 
uppgifter i övrigt som gäller uppsökande verksamhet, social 
hemhjälp, kontaktverksamhet, vård och behandling vid 
kommunernas och regionernas institutioner såsom exempelvis 
särskilt boende för äldre samt över huvud taget social service och 
socialt bistånd som lämnas av en socialnämnd. Också kommunal 
hälso- och sjukvård tillhör i sekretesshänseende samma 
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten (prop. 
1990/91:14 s. 84). Att tillhandahålla en hemtjänstinsats eller insats i 
särskilt boende för äldre omfattas således av begreppet socialtjänst 
även när insatsen tillhandahålls med hjälp av digital teknik, eftersom 
insatsen är en del av den verksamhet som följer enligt 
socialtjänstlagen. Inom enskild verksamhet i socialtjänsten finns 
bestämmelser om tystnadsplikt i 15 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen. 
Tystnadsplikten innebär ett förbud för den som är eller har varit 
verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt 
socialtjänstlagen att obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått 
veta om enskildas personliga förhållanden. 

Begreppet personliga förhållanden ska enligt förarbetena till OSL 
tolkas utifrån vanligt språkbruk och kan avse en mängd olika 
uppgifter. Allt från uppgifter om en psykisk sjukdom till uppgifter 
om en enskilds namn, adress och ekonomi omfattas (prop. 
1979/80:2 Del A, s. 84). Uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden kan vara personuppgifter i den mening som avses i 
EU:s dataskyddsförordning.  

Utlämnande av uppgifter  

Allmänna handlingar ska på begäran av en enskild lämnas ut efter 
sekretessprövning, 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen. Även 
uppgifter ur en allmän handling ska som regel lämnas ut till en 
enskild efter sekretessprövning, 6 kap. 4 § OSL. Sekretess-
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prövningen innebär en bedömning av om och i vilken omfattning 
sekretess föreligger. Den innebär också en bedömning av om det i 
det enskilda fallet finns grund för att bryta eventuell sekretess, t.ex. 
att den person som sekretessen ska skydda samtycker till att den 
lämnas ut eller att uppgiften lämnas ut på grund av en 
uppgiftsskyldighet (se 10 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 10 kap. 28 § 
OSL). Ett utlämnande med stöd av sekretessbrytande grund utgör 
inte ett otillåtet röjande.  

Utgångspunkten är att den enskilde disponerar över sekretess 
som gäller till skydd för honom eller henne. Det innebär att den 
enskilde själv kan bestämma att uppgifter kan lämnas ut till 
exempelvis en annan myndighet, dvs. att sekretesskyddet efterges, 
12 kap. 2 § OSL. Således kan en enskild lämna sitt samtycke till att 
en sekretesskyddad uppgift lämnas till en annan person eller 
myndighet.  

Sekretessen gäller inte enbart i förhållande till enskilda utan också 
i förhållande till andra myndigheter och mellan olika verksamhets-
grenar inom samma myndighet som är att betrakta som självständiga 
i förhållande till varandra, 8 kap. 1 och 2 §§ OSL. För att sekretess-
skyddade uppgifter ska få överföras mellan myndigheter utan att den 
enskilde samtycker till det genom eftergift, krävs att det finns 
bestämmelser som bryter sekretessen mellan myndigheterna, 8 kap. 
1 § OSL. Dessa bestämmelser måste finnas i OSL eller i lag eller 
förordning som OSL hänvisar till. För socialtjänstens del finns det 
sådana bestämmelser i 26 kap. 8–10 §§ OSL i fråga om uppgift om 
faderskap, ärenden eller genomförande av beslut avseende insatser 
för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt enskilda aktörers 
verksamhet inom lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Det är inte möjligt att överföra uppgifter som omfattas av 
socialtjänstsekretessen till en annan myndighet med stöd av 
generalklausulen, 10 kap. 27 § andra stycket.  

När det gäller personuppgifter i allmänna handlingar tillämpas 
inte EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen i den 
utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen, 1 kap. 7 § dataskyddslagen. 
Bestämmelsen bygger på artikel 86 i EU:s dataskyddsförordning 
som möjliggör vissa undantag för offentlighetsprincipen om 
utlämning är fastställd i nationell rätt, då allmänhetens rätt att få 
tillgång till handlingar betraktas som ett allmänt intresse. Allmän-
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hetens rätt att ta del av allmänna handlingar måste dock samman-
jämkas med rätten till skydd av personuppgifter, se även skäl 154.  

Det behövs inte några ytterligare bestämmelser om sekretess 

I 26 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt till 
skydd för integritetskänsliga uppgifter inom socialtjänstens 
verksamhet. Flera av sekretessreglerna skyddar uppgifter om 
personers hälsa och andra personliga förhållanden, dvs. uppgifter 
som i många fall också är personuppgifter i den mening som avses i 
EU:s dataskyddsförordning. I många fall rör det sig om sådana 
känsliga personuppgifter om hälsa som beskrivits i avsnitt 5.2.2. För 
enskild verksamhet gäller sekretess enligt 15 kap. 1 § socialtjänst-
lagen. Förslaget till förtydligande av socialtjänstlagen kommer att 
omfattas av gällande sekretess för socialtjänsten. När de anställda 
inom verksamheten genomför en socialtjänstinsats med hjälp av 
digital teknik, och i samband med det behandlar personuppgifter om 
hälsa, sker det i syfte att utföra en lagstadgad uppgift att tillhanda-
hålla social omsorg. Den sekretess som gäller för socialtjänsten vid 
genomförandet av insatsen i fråga uppfyller kravet på tystnadsplikt i 
artikel 9.3 i EU:s dataskyddsförordning och någon ytterligare 
bestämmelse behövs därför inte med anledning av förslaget. 
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6 Ikraftträdande 

Förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 
2023.  

Bedömning: Några övergångsbestämmelser behövs inte.  

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Mot bakgrund av den 
ökade användningen av digital teknik inom äldreomsorgen är det 
angeläget att i lag reglera denna användning, särskilt vad gäller 
behandlingen av personuppgifter. Samtidigt är det viktigt att 
kommunerna får tillräckligt med tid för att ställa om system för att 
anpassa sin verksamhet. Detta gäller särskilt kraven på behörighet 
för åtkomst till uppgifter om enskilda. De föreslagna lagändringarna 
föreslås därför träda i kraft den 1 juli 2023. 

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas. 
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7 Konsekvenser 

7.1 Konsekvenser  

I detta avsnitt redogörs för förslagens effekter i den omfattning som 
bedöms lämplig i det aktuella lagstiftningsärendet.  

7.1.1 Förslaget om lagstöd i socialtjänstlagen för användning 
av digital teknik 

I denna promemoria föreslås att det i socialtjänstlagen ska införas en 
bestämmelse som tydliggör att socialnämnden får använda digital 
teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda 
boendeformer för äldre. Förslaget berör i huvudsak äldre men 
begränsar inte användningen av digital teknik när det gäller andra än 
äldre som har hemtjänst. 

Bestämmelsen riktar sig till socialtjänstens insatser inom äldre-
omsorgen. Bestämmelsen ökar rättssäkerheten för alla användare 
genom att skapa tydligare förutsättningar för när digital teknik får 
användas inom äldreomsorgen.  

7.1.2 Förslag om stärkt informationssäkerhet inom 
socialtjänsten 

I promemorian föreslås nya och ändrade bestämmelser i lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 
förkortad SoLPUL, som syftar till att konkretisera vad som krävs 
för en god informationssäkerhet inom socialtjänsten. 
Bestämmelserna motsvarar i allt väsentligt vad som gäller för 
informationssäkerhet hos vårdgivare enligt 4 kap. 2 och 3 §§ 
patientdatalagen (2008:355) och förtydligar vad som redan får anses 
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följa av artikel 32 i EU:s dataskyddsförordning om säkerhet i 
samband med behandlingen, där det bl.a. framgår att den 
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå. Tanken är även att möjliggöra för den 
myndighet som regeringen bestämmer att ta fram bindande 
föreskrifter om informationssäkerhet som så långt det är möjligt och 
lämpligt överensstämmer med vad som idag gäller för hälso- och 
sjukvården. 

7.2 Situationen idag 

Regeringen har årligen sedan 2014 gett Socialstyrelsen i uppdrag att 
följa utvecklingen av användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna. Av Socialstyrelsens uppföljning för 2021 framgår att 
76 procent av kommunerna i en enkätundersökning uppger att de 
använder digital nattillsyn för äldre personer som bor kvar i sitt eget 
boende. Cirka 62 procent av kommunerna uppger att de erbjuder 
gps-larm inom äldreomsorgen. 

Samma rapport redogör också för kommunernas användning av 
stark autentisering vid inloggning i verksamhetssystemen. Inom 
myndighetsutövningen har det varit en positiv utveckling sedan 
2015, då allt fler handläggare använder en stark autentisering. 
Andelen kommuner där handläggande personal inom äldre-
omsorgen använder en stark autentisering vid inloggning i 
verksamhetssystemen var 83 procent 2021. Andelen kommuner där 
socialtjänstpersonalen i utförarverksamheterna inom äldreomsorgen 
använder stark autentisering för inloggning var betydligt lägre men 
har ökat de senaste åren. I omkring 45 procent av kommunerna 
använder personalen i utförande verksamheter inom äldreomsorgen 
stark autentisering när de loggar in i verksamhetssystemen.  

7.3 Finansieringsprincipen bedöms inte tillämplig 

Förslaget som förtydligar kommunernas möjlighet att använda 
digital teknik inom äldreomsorgen innebär inte att kommunerna 
åläggs några nya uppgifter.  
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Vad gäller de föreslagna ändringarna i SoLPUL görs följande 
bedömning. Även om det inte funnits lika uttryckliga regler för 
socialtjänsten finns ett bindande regelverk på dataskyddsområdet 
som föreskriver att den som behandlar personuppgifter ska skydda 
personuppgifterna, så att inte obehöriga får tillgång till dem och så 
att de inte förloras eller förstörs. Promemorians förslag skärper inte 
kraven i förhållande till vad som gäller enligt dataskydds-
förordningen utan tydliggör endast vad som krävs för att leva upp 
till kraven. Förslagen innebär inte någon skärpning jämfört med vad 
som ändå redan får anses gälla i fråga om informationssäkerhet till 
följd av artikel 32 i dataskyddsförordningen. Det kan således inte 
sägas vara fråga om en sådan ambitionshöjning som medför att 
finansieringsprincipen blir tillämplig.  

7.3.1 Konsekvenser för kommunerna 

Förslaget om att i socialtjänstlagen reglera användningen av viss 
välfärdsteknik är ett förtydligande och stöd för kommunerna att 
använda den teknik som används redan idag. Syftet är i huvudsak att 
författningsreglera användning av välfärdsteknik. Användningen av 
välfärdsteknik bedöms öka effektiveten och resursanvändningen för 
kommunerna vilket är positivt med tanke på den demografiska 
utvecklingen. 

Förslagen bedöms inte påverka den kommunala självstyrelsen. 

7.3.2 Konsekvenser för sysselsättningen 

Promemorians förslag syftar till att främja användningen av 
välfärdsteknik vilket kan effektivisera verksamheter genom att 
antalet arbetstimmar kan minska. I SOU 2020:14 hänvisas till SKR:s 
uppgift att användningen av välfärdsteknik (i förening med 
förändrade arbetssätt) kan minska behovet av nyrekrytering till 
äldreomsorgen med cirka 70 000 personer de närmaste åren. Det 
beror i huvudsak på att antalet arbetstimmar kan minska. Samtidigt 
förväntas mycket stora rekryteringsbehov framöver inom välfärdens 
verksamheter, i synnerhet inom äldreomsorgen. Behovsökningen är 
störst bland undersköterskor och vårdbiträden. Ökade behov och 
pensionsavgångar medför sammantaget att det behöver rekryteras så 
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mycket som 136 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till 
2026. 

Mot bakgrund av de förväntade behoven av nyrekrytering av i 
synnerhet omsorgspersonal inom äldreomsorgen är bedömningen 
att sådana effektiviseringar som uppstår vid användning av 
välfärdsteknik i kombination med förändrade arbetssätt inte 
kommer att leda till uppsägningar. Efterfrågan på personal till 
äldreomsorgen kommer att vara fortsatt stor under överskådlig 
framtid. Flera av förslagen bör bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för kompetensförsörjningen i hela landet.  

7.3.3 Konsekvenser för den personliga integriteten 

Genom den föreslagna bestämmelsen i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen 
blir det tydligt att det är tillåtet att använda digital teknik i äldre-
omsorgen. Användningen av kameratillsyn och gps-larm ökar den 
personliga friheten och tryggheten för de äldre som väljer att 
använda dessa. Även förslagen i SoLPUL bedöms påverka den 
personliga integriteten positivt på så sätt att personuppgifter 
behandlas rättssäkert. Bestämmelserna konkretiserar de allmänna 
krav på informationssäkerhet som framgår av den tvingande regeln 
i artikel 32 i dataskyddsförordningen. Målet är att fler personer ska 
erbjudas välfärdsteknik än idag genom exempelvis kameratillsyn, 
läkemedelsrobotar och gps-larm. Därmed kommer fler känsliga 
personuppgifter att behandlas av utförare inom äldreomsorgen. 
Med den nu föreslagna regleringen i SoLPUL bedöms det emeller-
tid inte finnas någon mer påtaglig risk för att personuppgifterna 
sprids till obehöriga eller behandlas för otillåtna ändamål. I 
synnerhet gäller detta om informationssäkerhetsarbetet förbättras. 
Avvägningarna beskrivs närmare i avsnitt 5.2.4. 

Sammanfattningsvis bedöms förslagen som helhet stärka skyddet 
för den personliga integriteten genom att tydliggöra under vilka 
förutsättningar som digital teknik får användas och genom att 
möjliggöra för den myndighet som regeringen bestämmer att utfärda 
föreskrifter om informationssäkerhet som ska motsvara den nivå 
som gäller för hälso- och sjukvården idag. 
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7.3.4 Konsekvenser för miljön 

Välfärdsteknik, som t.ex. kameratillsyn, minskar markant behovet av 
transporter, främst med bil, och därmed utsläpp av växthusgaser och 
miljöfarliga ämnen. Hur mycket transporterna kan minska varierar 
från kommun till kommun bl.a. beroende på de berörda individernas 
behov av aktiva insatser från hemtjänsten och på geografin. I 
Socialstyrelsens rapport Välfärdsteknik, En studie av användningen 
av trygghetskameror och gps-larm i 12 kommuner (2018) 
framkommer att användningen av trygghetskameror minskar 
bilkörningen. Resultatet bygger dock på ett litet underlag. 

Förslagen bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön. 

7.3.5 Konsekvenser för jämställdheten 

En övervägande majoritet av dem som är sysselsatta inom äldre-
omsorgen är kvinnor. Sannolikt berörs därför fler kvinnor än män av 
promemorians förslag.  

Andelen sjukskrivna inom äldreomsorgen är jämförelsevis hög, 
vilket åtminstone delvis kan sättas i samband med brister i 
arbetsmiljön. Användningen av digital teknik kan förväntas bidra till 
en bättre arbetsmiljö, om en noggrann behovsanalys gjorts där 
personalen involverats och behovet av kompetensutveckling 
beaktats i tillräcklig utsträckning. Vidare är kvinnor i majoritet bland 
äldre som tar emot vård och omsorgsinsatser.  

Förslagen bedöms inte få några direkta konsekvenser för 
jämställdheten, i vart fall inte i negativ riktning.  

7.3.6 Konsekvenser för företag 

Liksom i kommunernas socialtjänst hanterar vård- och omsorgs-
företagen digital teknik och information om enskilda personer. Som 
helhet bör förslagen varken gynna eller missgynna företag. Enligt 
Socialstyrelsens årliga undersökning av e-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna 2021 ser det olika ut när det gäller vilka krav som 
kommunerna ställer på privata utförare vid användandet av digital 
teknik. I flera kommuner ska privata utförare använda den teknik 
som kommunen tillhandahåller och följa kommunens riktlinjer. 
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Kravet på teknik är kopplat till brukaren som väljer vilken teknik 
som ska användas. När det gäller förslagen till lagändringar i 
SoLPUL om informationssäkerhet och eventuellt efterföljande 
föreskrifter kan dessa, på samma sätt som för kommuner, tänkas 
innebära högre kostnader för den som inte uppfyller grundläggande 
krav i fråga om informationssäkerhet. Enligt Socialstyrelsens årliga 
undersökning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 var 
det ovanligt med stark autentisering hos de granskade företagen. 
Personalen loggar som regel in i verksamhetssystemen med 
användarnamn och ett personligt lösenord som byts med jämna 
mellanrum. Det förekommer också att personal använder inloggning 
med stark autentisering genom exempelvis lösenord på ett 
lösenordskort, en kod som skickas via sms eller SITHS-kort. I 
motsvarande rapport för 2021 framgår att en övervägande majoritet 
av de kommuner som ingick i en intervjuundersökning kräver att 
privata utförare använder säkra inloggningar i verksamhetssystem 
och andra system.   

Sammanfattningsvis finns det ett behov av förbättringar av 
informationssäkerheten hos de privata utförarna av omsorg. Liksom 
för kommunerna kan det konstateras att dataskyddsförordningens 
regler är direkt tillämpliga redan idag, men reglerna är inte helt 
tydliga. En fördel med lagkrav på vad som ska gälla, jämfört med att 
det är avhängigt vad som kravställs vid upphandling, är att villkoren 
blir desamma för alla utförare. 

7.3.7 Konsekvenser för anhöriga 

Att som anhörig ge vård och omsorg ska vara ett frivilligt åtagande 
och anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället 
erbjuder är av god kvalitet. Den omsorg som utförs av anhöriga är 
dock omfattande. Nästan var femte person i Sverige vårdar, hjälper 
eller stöder regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller 
psykiskt sjuk, som är äldre eller som har en funktionsnedsättning. 
Anhörigomsorg är vanligare inom grupper med lägre inkomst och 
bland utrikesfödda. De flesta informella vårdgivare är kvinnor.  

Även om situationen ger tillfredsställelse för många anhöriga 
leder det också till att de anhöriga upplever mer ohälsa, att 
situationen är psykiskt påfrestande och att deras sociala liv är mer 
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begränsat. Välfärdsteknik och då i synnerhet gps-larm har visat sig 
mycket värdefulla i ett anhörigperspektiv.  

Förslagen bedöms inte få några direkta konsekvenser för 
anhöriga, i vart fall inte i negativ riktning. 

7.3.8 Övriga konsekvenser  

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för offentlig service i 
olika delar av landet eller för möjligheterna att nå de integrations-
politiska målen. Förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453)  

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

 
Paragrafen, som är ny, slår fast att digital teknik får användas inom 
socialtjänsten när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i 
särskilda boendeformer för äldre under förutsättning att tekniken 
bara används utanför den mänskliga kroppen.  

Med digital teknik avses tekniska verktyg, system och program-
varor som finns digitalt, t.ex. trygghetslarm med gps-funktion, 
läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Bestämmelsen 
medger att digital teknik både kan beviljas som en specifik bistånds-
insats i sig, t.ex. i form av trygghetslarm med gps-funktion, och att 
digital teknik kan användas inom ramen för verkställigheten av ett 
beslut om bistånd i form av hemtjänst eller plats i särskilt boende.  

Både hemtjänst och boende i särskilda boendeformer för äldre 
kan ges av antingen socialnämnden eller av en privat aktör som 
kommunen slutit avtal med. Begreppet hemtjänst är inte närmare 
preciserat i socialtjänstlagen men innefattas i socialnämndens 
skyldighet enligt 5 kap. 5 § att ge äldre, som behöver det, stöd och 
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Hemtjänstinsatserna 
ska underlätta den dagliga livsföringen och i många fall också göra 
det möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. 
Hemtjänsten kan allmänt sett indelas i uppgifter av servicekaraktär 
och uppgifter som mer inriktas mot personlig omvårdnad. Med 
serviceuppgifter kan avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel. 
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Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs 
för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla 
om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta 
personlig hygien och i övrigt insatser för att bryta isolering och för 
att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. (prop. 
1996/97:124 s. 88.) 

Enligt 5 kap. 5 § andra stycket ska kommunen inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas av krav på 
att bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende kan 
fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt samt krav på att de 
tjänster som den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på 
dygnet. Ytterligare ett uttalat krav är att det ska finnas tillgång till 
personal som dels kan bedöma när social eller medicinsk vård krävs, 
dels också svara för att sådan ges. I begreppet särskilt boende enligt 
5 kap. 5 § andra stycket omfattas även platser för korttidsvård eller 
korttidsboende (prop. 2005/06:115 s. 75). Den boendeform som 
regleras i 5 kap. 5 § tredje stycket är s.k. biståndsbedömt trygghets-
boende. Det är en form av särskilda boenden för den grupp äldre 
som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är 
nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot 
bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när 
kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Denna 
form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka tryggheten 
och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre (prop. 2017/18:273 
s. 56). Exempel på sådan digital teknik som får tillhandahållas inom 
hemtjänsten och i särskilda boendeformer för äldre är trygghetslarm 
med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i 
bostaden.  

Enligt bestämmelsen får den digitala tekniken bara användas 
utanför den mänskliga kroppen. Det innebär att tekniken ska vara 
en fristående teknisk enhet utanför kroppen. Exempel på sådan 
teknik är skosulor eller klockor med gps-teknik. Exempel på digital 
teknik som används inuti den mänskliga kroppen och som därmed 
inte omfattas av bestämmelsen är t.ex. pacemaker, cochleaimplantat 
och vissa blodsockermätare.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.1. 
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Ikraftträdandebestämmelse 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
 

Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att bestämmelsen ska träda 
i kraft den 1 juli 2023.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.  

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

9 § Om den digitala teknik som används vid insatser enligt 4 kap. 2 c § 
socialtjänstlagen (2001:453) har funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering av den registrerade, ska den personuppgifts-
ansvarige säkerställa att  

1. endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med 
användningen av tekniken behandlas, och att 

2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än vad som är 
nödvändigt för att uppnå det ändamål, för vilket uppgifterna samlades in.   

 
Paragrafen är ny och reglerar vissa krav på dataskyddsåtgärder när 
den digitala teknik som används med stöd av 4 kap. 2 c § social-
tjänstlagen (2001:453) har funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering. Enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen 
får socialnämnden använda digital teknik när bistånd ges i form av 
hemtjänst eller boende i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen.  

Med monitorering avses en teknisk funktion som innebär att 
uppgifter om var den enskilde är och hur denne rör sig kan uppfattas 
visuellt, t.ex. en kamera. Med sensorering avses en teknisk funktion 
som innebär att uppgifter om den enskildes rörelser eller massa 
samlas in, t.ex. en matta som känner av en viss tyngd över en viss yta. 
Med positionering avses en teknisk funktion hos digital teknik som 
innebär att uppgifter om var den enskilde befinner sig samlas in, t.ex. 
en inbyggd gps-funktion i en klocka.  

Bestämmelsen gäller den personuppgiftsansvarige, vilket för en 
kommunal verksamhet är den kommunala myndigheten, 11 § 
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förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten, och för enskild verksamhet är den juridiska eller 
fysiska person som ansvarar för verksamheten, 17 § förordningen 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 

Enligt paragrafens första punkt ska endast de personuppgifter som 
är nödvändiga för att uppnå syftet med användningen av tekniken i 
fråga behandlas. Kravet på att behandlingen ska vara nödvändig för 
syftet innebär inte att behandlingsåtgärden måste vara oundgänglig. 
Behandlingen kan även anses vara nödvändig om den leder till 
effektivitetsvinster (prop. 2017/18:105 s. 46 f.). Bestämmelsen 
innebär att uppgiftsminimering ska säkerställas, dvs. att endast de 
uppgifter som är nödvändiga för att utföra insatsen enligt 
4 kap. 2 c § socialtjänstlagen ska behandlas. Exempel på sådana 
funktioner är automatisk maskering av bildmaterial eller automatisk 
aktivering av viss typ av ljud. Ett annat exempel är att använda en 
kamera som utför monitorering med hjälp av infraröd strålning i 
stället för synligt ljus, s.k. värmekamera. Andra exempel på upp-
giftsminimering är att vid positionering endast registrera var den 
enskilde befinner sig utan att samtidigt mäta puls eller hjärtslag.  

Däremot innebär det inte att den personuppgiftsansvarige ska 
behöva beställa exempelvis en specialbyggd kamera med särskilda 
monitoreringsfunktioner utöver vad som normalt är inbyggt i 
kameratekniken.  

Om en digital teknisk lösning med monitoreringsfunktion 
används i en biståndsinsats utan att lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder säkerställer att den enskilde inte kan 
identifieras genom monitoreringsfunktionen, behöver den person-
uppgiftsansvarige beakta kamerabevakningslagens (2018:1200) 
bestämmelser om personbevakning, 3 § första punkten 
kamerabevakningslagen. Av prop. 2017/18:231 s. 21 följer att 
personövervakning sker när personer kan identifieras genom 
övervakningen, vilket innefattar bedömning av om ansikte, 
utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kropps-
konstitution kan möjliggöra identifiering. Även kamerabevaknings-
lagens bestämmelser om upplysning om kamerabevakning (15 §), 
förhandlingsskyldighet med arbetstagarorganisationer (21 §), och 
tystnadsplikt avseende det inspelade materialet (22 §) behöver 
beaktas för det fall kamerabevakningslagens bestämmelser om 
personbevakning är tillämpliga.  
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Enligt andra punkten ska de personuppgifter som samlas in i 
samband med användning av digital teknik inte sparas under längre 
tid än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål, för vilket 
uppgifterna i fråga samlades in. Lagringsminimering kan uppnås 
genom att utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner i tekniken på 
ett sådant sätt, att uppgifter inte sparas längre än vad som är 
nödvändigt eller att säkerställa att rutiner för gallring efterlevs. Inte 
heller i detta avseende ska lagringsbegränsningen förstås som att 
personuppgiftsbehandling och lagring endast är tillåten i de fall då 
det bedöms vara oundgängligt för att uppnå ändamålet med behand-
lingen i fråga.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.3. 
 
10 § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 

1. bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat, 

2. se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller 
delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras, och  

3. göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen 
kommer åt sådana uppgifter om enskilda som färs helt eller delvis 
automatiserat. 

Behörigheten enligt första stycket 1 ska begränsas till vad som behövs för att 
personen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. 
 

Paragrafen är ny och reglerar säkerhetsåtgärder i syfte att begränsa 
obehörigas åtkomst till uppgifter om enskilda inom socialtjänsten. 
Paragrafen har 4 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen (2008:355) som 
förebild (jfr prop. 2007/08:126 s. 239 f.). Uppgifter om enskild 
innefattar även uppgifter om avlidna personer. Av 2 § framgår att 
med socialtjänst avses bl.a. verksamhet enligt socialtjänstlagen. För 
en kommunal verksamhet är personuppgiftsansvarige den 
kommunala myndigheten, 11 § förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten, och för enskild verksamhet är 
personuppgiftsansvarige den juridiska eller fysiska person som 
ansvarar för verksamheten, 17 § förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. 

Enligt första stycket första punkten ska den som bedriver 
verksamhet inom socialtjänsten bestämma villkor för tilldelning av 
behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat. Det innebär att den som bedriver 
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verksamhet därmed ska bestämma villkoren för tilldelning också av 
sådan behörighet. Med åtkomst avses åtkomst till uppgifter som 
behandlas inom den egna organisationen. Bestämmelsen innebär att 
den verksamhetsansvarige ska göra aktiva och individuella 
behörighetstilldelningar utifrån analyser av vilken närmare 
information olika personalkategorier och olika slags verksamheter 
behöver. Då villkoren för behörighetstilldelning bestäms måste 
också riskanalyser göras. Vid utformning av behörighetssystem 
måste de grundläggande principerna för behandling av 
personuppgifter i artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning beaktas. I 
stora, brett tillgängliga system ska normalt olika behörighetsnivåer 
för personalen finnas. Mer känsliga uppgifter får inte vara lika enkelt 
åtkomliga för personalen som mindre känslig information. Det ingår 
i varje omsorgsgivares ansvar att se till att alla anställda får full 
information om behörighetsreglerna. Behörighetstilldelningen bör 
åtföljas av tekniska begränsningar, så att den som inte har behörighet 
att ha tillgång till vissa uppgifter inte heller har teknisk möjlighet att 
komma åt dessa. Behörigheter måste också följas upp och ändras 
efter hand som ändringar i befattningshavarens arbetsuppgifter ger 
anledning till det.  

Av första stycket andra punkten följer att den som bedriver 
verksamhet inom socialtjänsten är skyldig att se till att all åtkomst 
till uppgifter om enskilda dokumenteras och kontrolleras. Det gäller 
både den egna personalens åtkomst och den åtkomst som bereds 
andra. Om det är möjligt att få åtkomst till personuppgifter som 
behandlas helt eller delvis automatiserat via öppna nät som internet 
eller molntjänst behöver identiteten av den som bereder sig åtkomst 
säkerställas. Det kan ske genom exempelvis stark autentisering. 
Åtkomstkontroller ska även göras för att säkerställa att användare 
inte använder sina behörigheter på fel sätt genom att läsa, ändra eller 
ta bort uppgifter som de inte ska behandla. Exempel på en felaktig 
åtkomst kan vara att någon öppnar den enskildes dokumentation 
trots att han eller hon inte har med den enskilde att göra. För att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna kontrollera att behörigheterna 
används på ett korrekt sätt måste åtkomsten till personuppgifter 
dokumenteras (loggas). Av loggarna ska framgå användarens 
identitet och vid vilken tidpunkt som åtgärderna vidtagits. Loggarna 
måste sparas en tid för att möjliggöra kontroll. Systematiska och 
återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och 
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antalet stickprovskontroller ska vara proportionerliga i förhållande 
till antalet slagningar som görs i systemet. Det räcker inte att bara 
göra uppföljningskontroller i särskilda fall då misstanke kan finnas 
om obehörigt intrång. Uppgiftskontroller ska göras systematiskt 
och fortlöpande oberoende av misstanke. 

Den som bedriver verksamheten är, enligt första stycket tredje 
punkten, även skyldig att göra systematiska och återkommande 
kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna. Det 
räcker alltså inte att bara göra uppföljningskontroller i särskilda fall 
då misstanke kan finnas om obehörigt intrång. Kontrollerna ska 
göras systematiskt och fortlöpande oberoende av misstanke. 

Enligt andra stycket ska behörigheten för åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat 
begränsas till vad som behövs för att den enskilde medarbetaren ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Det innebär 
att en den som ansvarar för verksamhet inom socialtjänsten ska göra 
aktiva och individuella behörighetstilldelningar utifrån analyser av 
vilken närmare information olika personalkategorier och olika slags 
verksamheter inom socialtjänsten behöver. Det gäller för den del av 
befattningshavarens arbetsuppgifter som avser behandling av 
personuppgifter för att ansvara för eller utföra insatser inom 
socialtjänsten samt administration eller dokumentation av sådana 
insatser.  

Bestämmelsen reglerar inte närmare hur behörighetstilldelning 
till personal eller åtkomst och kontroller av åtkomst ska utformas. 
Sådana föreskrifter får enligt 11 § meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.4. 

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om  
1. vilka som är personuppgiftsansvariga,
2. begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter,
3. sökbegrepp,
4. direktåtkomst,
5. samkörning av personuppgifter,
6. de krav på skyddsåtgärder som avses i 9 §,
7. villkor för tilldelning av behörighet, dokumentation och kontroll av åtkomst
enligt 10 §,
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8. säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av person-
uppgifter, samt
9. vilken information som ska lämnas till den registrerade inför användningen
av digital teknik enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen (2001:453).

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får 
föras över till tredje land.  

Paragrafen innehåller bemyndiganden som ger regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter 
om olika slags integritetsstärkande åtgärder vid personuppgifts-
behandling inom socialtjänstens område. Ändringarna i första till 
femte punkten är enbart redaktionella och innebär att uppräkningen 
av bemyndigandet i de delarna gjorts om till en numrerad lista. Det 
har inte skett någon ändring i sak. Sjätte till nionde punkterna är nya. 

Sjätte punkten innebär ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyddsåtgärder som anges i 9 §, dvs. olika slags begränsningsåtgärder 
för monitorerings-, sensorerings- och positioneringsfunktioner som 
används vid insatser inom äldreomsorgen som utförs med hjälp av 
digital teknik enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen. Hänvisningen till 
4 kap. 2 c § socialtjänstlagen avser de fall då socialnämnden ger 
bistånd i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer 
för äldre med hjälp av digital teknik. Begränsningsåtgärderna ska 
enligt 9 § avse uppgifts- och lagringsminimering. Bestämmelserna 
om dataskydd som syftar till uppgifts- och lagringsminimering i 
EU:s dataskyddsförordning är allmänt hållna. Med hänsyn till det 
integritetsintrång dessa funktioner kan innebära är det motiverat att 
reglera mer specifika krav på olika slags funktioner i den digitala 
teknik som används vid insatser inom äldreomsorgen i 
föreskriftsform. Exempelvis kan det röra sig om krav på olika slags 
monitoreringsfunktioner vid kameratillsyn.  

Sjunde, åttonde och nionde punkterna innebär bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter om hur krav på villkor för behörighets-
tilldelning, dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst ska 
utformas samt säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter. Sådana föreskrifter kan exempelvis 
gälla vilken typ av kontroll den personuppgiftsansvarige ska göra och 
hur ofta kontrollen ska ske, hur roller och behörigheter tilldelas eller 
återkallas samt hur identiteten av den som loggar in kan säkerställas, 
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bl.a. i de fall inloggningen sker genom öppna nät som internet eller 
molntjänster.  

Nionde punkten innebär ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den 
registrerade inför användningen av digital teknik enligt 4 kap. 2 c § 
socialtjänstlagen. Sådana föreskrifter kan mer exakt ange vad 
informationen till den registrerade ska innehålla, på vilket sätt 
informationen ska ges samt hur och hur ofta den ska lämnas.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.3–5.2.5. 

Ikraftträdandebestämmelse 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att bestämmelserna ska 
träda i kraft den 1 juli 2023 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 
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Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning
2021

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden har inget att tillägga utefter den granskning som gjorts, utan
samtycker till det underlag som presenterats inom nämndens ansvarsområde. Vård- och
omsorgsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 som yttrande i
ärendet.

2. Sammanfattning
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag
för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen
och god revisionssed.

EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden arbetar utifrån aktuella
föreskrifter och gemensamma styrprinciper gällande intern kontroll. Vidare bedömer EY att
vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamålsenligt arbete gällande styrning utifrån
fullmäktiges mål och riktlinje, samt ekonomisk uppföljning och rapportering.

Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningar, däribland den grundläggande granskningen 2019 och 2020.

Avseende övergripande styrning noterar EY att nämnden inte har något mål inom
koncernmålet ”Attraktiv bostadsort”. Det finns dock med i nämndens verksamhetsplan för
2022. EY noterar även att, i de fall nämndmålen för helår inte bedöms uppnås, finns inget
godtagbart förslag på åtgärd i tre fall. Nämnden tar till sig av kritiken och ska arbeta för att
förslag på åtgärder alltid finns med då ett nämndmål inte bedöms uppnås under året.

Avseende ekonomisk uppföljning har den expedierats till KS/KF enligt budgetregler i tre av
fyra fall. Nämnden tar till sig av kritiken och ska arbeta för att den ekonomiska
uppföljningen expedieras enligt budgetregler vid samtliga tillfällen.

Avseende arbetet med internkontroll har EY inget att anmärka på.
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Revisorerna   

 

Till:            För kännedom:    
Kommunstyrelsen        Kommunfullmäktige   
Utbildningsnämnden          
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Vård- och omsorgsnämnden   
Kultur- och fritidsnämnden   

Grundläggande granskning 2021    

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en 
grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt 
granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed.   

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. 
Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och gemensamma 
styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder 
där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på 
ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och 
avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har 
revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande 
granskningen 2019 och 2020, varför dessa bedömts som särskilt allvarliga. 

 

 

 

Följande rekommendationer lämnas:    

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska 

uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2019 samt 2020 års grundläggande 

granskning.  

 Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att 

internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern 

kontroll.  

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade   

nämnder till den 17 juni 2022.   

 

Oxelösund den 23 mars 2022   

För kommunrevisorerna   

Eva Asthage        Mayvor Lundberg     
Ordförande    Vice ordförande 
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Sammanfattning 
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom 
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed. 

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och 
gemensamma styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges 
styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att 
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen 2019 och 
2020, varför dessa bedömts som särskilt allvarliga. 

Följande rekommendationer lämnas: 

 Utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2019 samt 2020 års 
grundläggande granskning.

 Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för 
intern kontroll.

Granskad styrelse/nämnd Styrning utifrån fullmäktiges mål och 
riktlinje

Intern kontroll Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden



1. Inledning
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Syfte och 
revisionsfrågor

Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen 
samt kommunala anvisningar?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och 
slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av: 

► Kommunallag (2017:725)

► Mål och budget 2021-2023 

► Budgetregler

► Reglemente intern kontroll 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 §
ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den 
verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. 

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande 
granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i 
revisionsprocessen”. 

Bakgrund 



Dialogmöten

Inom ramen för den årliga granskningen av 
verksamheten har kommunrevisionen genomfört 
dialoger med med kommunstyrelse, nämnder och 
förvaltningsledning.

Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, 
kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys 
samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. 

Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta 
väsentliga frågor som uppkommit under året och 
nämndernas internkontrollarbete. 

1.1. Avgränsning och genomförande 
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Dokumentgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer 
under året upp verksamheten genom att 
löpande ta del av grundläggande 
dokument såsom Mål och budget, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och bokslut. 

Granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut redovisas i särskilda 
rapporter.

Protokollgranskning

Revisionen tar löpande del av 
kommunens protokoll under 
revisionsåret.

Inom ramen för granskningen har en 
genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas protokoll samt mål- och 
ekonomiuppföljning för 2021 skett. 

Protokollgranskningen har i huvudsak 
syftat till att följa arbetet med styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsåret 2021 och är 
genomförd mellan november 2021 och februari 2022. 

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och 
nämnderna i Oxelösunds kommun. Granskningen 
omfattar inte de kommunala bolagen eller granskning av 
säkerhet i redovisningssystem.

En särskild uppföljning har skett av kommunens 
hantering av Covid-19. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.1. Kommunens styrsystem 
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Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår 
under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och 
budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens 
verksamheter genom Mål och budget, där vision, 
kommunmål, ekonomiska ramar, investeringsplan, 
exploateringsbudget, budgetregler och barn- och 
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan 
förekomma i andra dokument som fastställs av 
fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och 
den illustrerar kommunens styrsystem.

Vision 2025 anger den övergripande politiska 
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i 
ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs 
verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

• Mod och framtidstro

• Trygg och säker uppväxt

• God folkhälsa

• Trygg och värdig ålderdom

• Attraktiv bostadsort

• Hållbar utveckling. 

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal 
mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver 
åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna 
och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag. 

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast 
den sista december, fastställa en verksamhetsplan för 
hela budgetperioden 2021–2023. Nämnderna ska 
löpande under året rapportera eventuella avvikelser från 
fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen. 

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och 
kompletteras med lämplig styrning i syfte att uppnå 
resultat i förhållande till kommunmålen. Nämnderna ska 
kommunicera vision, kommunmål och nämndmål så att 
samtliga i organisationen känner till dem och ser dem 
som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga 
effektiviseringar i verksamheten. I de fall förändringarna 
är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid med de 
mål som kommunfullmäktige beslutat ska åtgärderna 
underställas fullmäktiges prövning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.2. Uppföljning
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Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, 
vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april 
och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen sker uppföljning av kommunmål och eventuella särskilda satsningar/uppdrag.

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter 
kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket 
resultat som uppnåtts.

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är 
det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2021.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera 
uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig 
inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska 
ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen 
lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen. 

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det kan exempelvis vara om 
nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.



Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt skyldigheter 
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

2.3. Intern kontroll
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Kommunstyrelsen
► Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och 

för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen. 
► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
► Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid 

behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter. 
► Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen. 

Nämnderna
► Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en 

organisation för intern kontroll inom sitt område. 
► Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som 

kommunstyrelsen inte behandlat.
► Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två 

gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen 
att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande 
av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas 
med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska 
genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja 
kontrollmoment och besluta om planen. 

Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system, 
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid 
avvikelse omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla 
rapporteringen). Det finns en ”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och 
som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller 
utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att 
de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större 
risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering 
enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första 
uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska 
dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad 
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

2. Styrning i Oxelösunds kommun



3. Kommunstyrelsen

3.1. Övergripande målstyrning 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs den 2020-12-09. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 30 egna mål. För respektive mål anges mått 
med angivet ingångsvärde och målvärde. 

I enlighet med kommunens policy ska kommunstyrelsens målstyrning och roller behandlas årligen. Utvärdering av målstyrning och roller i kommunen skedde i mars 2021. 
Vid granskningstillfället har det inte skett för 2021 års verksamhet. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 7 7

4 bedöms uppnås 

1 bedöms inte uppnås 

För 2 saknas uppgift

Nej, se EY kommentar nedan

Trygg och säker uppväxt 5 5 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

God folkhälsa 3 4 Samtliga bedöms inte uppnås Ja

Trygg och värdig ålderdom 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 7 7
3 bedöms uppnås 

4 bedöms inte uppnås
Delvis, se EY kommentar nedan

Hållbar utveckling 6 6

3 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

För 1 saknas uppgift

1 bedöms vara osäker

Delvis, se EY kommentar nedan

EY Kommentar 

17 av kommunstyrelsens 30 målvärden bedöms uppnås. 13 av dessa mål saknar mätvärden för delåret och har bedömts utifrån genomförda 
aktiviteter för att nå måluppfyllnad. För tre mål saknas uppgift för innevarande mätperiod i delårsrapporten eftersom mätning planeras göras 
under kvarvarande del av året. 

För kommunfullmäktiges mål ’Mod och framtidstro’ lämnas kommentarer till kommunstyrelsens mål som har god måluppfyllelse, men inte för 
de mål som inte bedöms uppnås. För kommunfullmäktiges mål ’God folkhälsa’ bedöms samtliga mål inte uppnås. För två av dessa mål 
framkommer åtgärder och för det tredje målet är bristande måluppfyllelse relaterat till pandemin. För kommunfullmäktiges mål ’Attraktiv 
bostadsort’ och ’Hållbar utveckling’ kommenteras vissa av de mål som inte bedöms uppnås, men planerade åtgärder för att uppnå framgår 
inte för alla mål som bedöms inte uppnås. 
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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-21 2021-06-02 2021-10-06 2021-11-24

Nämndens bedömning Positiv Negativ Negativ Positiv

Övrig ekonomisk 
uppföljning 

► Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.2

► Per budgetuppföljning i april förutser kommunstyrelsen ett underskott på 2 509 tkr för helåret 2021. Orsaken till det negativa 
utfallet är främst en prognosticerad negativ avräkning för fastighetsförvaltning, en byggsanktionsavgift för uppförande av 
tältstall utan bygglov samt högre intäkter för arrenden. Kommunstyrelsen redovisar åtgärder de vidtagit för att undvika 
underskottet, exempelvis att minska personal- och konsultkostnader. De planerade åtgärderna beskrivs vara otillräckliga för att 
komma till rätta med det prognosticerade budgetunderskottet. Enligt protokoll pågår även en diskussion med Kustbostäder i 
syfte att minska den negativa årsprognosen. Inga ytterligare beslut eller uppdrag framgår av protokollen. 

► Vid delårsrapporten var årsprognosen en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr. För att komma till rätta med underskottet har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit ett antal beslut om att minska utgifter. Exempel på åtgärder är att hålla igen på 
konsultkostnader och utbildningar på samtliga enheter, skjuta på rekryteringar för att minska personalkostnader, samt att HR-
enheten har lånat ut personal till utbildningsförvaltningen och kommunikation samt att serviceenheten har lånat ut personal t ill
länsstyrelsen. 

► Per budgetuppföljning i oktober var årsprognosen en positiv budgetavvikelse på 800 tkr. 

3. Kommunstyrelsen

3.2. Ekonomisk uppföljning 



3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Kommunallagen (6 kap. §1) stipulerar kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva 
uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Styrelsen ska (6 kap. §11) följa de frågor som kan ha effekt 
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt 
(6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in yttranden och 
upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina 
uppgifter från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen. 

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 
2021, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig 
uppföljning. 

Övriga ärenden
Avser Sammanträde Ärende
VON 2021-03-17

2021-06-02

2021-10-27

► Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige revidering av nämndens reglemente. Förslaget innebär bl.a. att tillägg ska göras i 
reglementet gällande sammanträden på distans. Ledamöter får sammanträda på distans om särskilda skäl föreligger. Ytterligare revidering föreslås i 
oktober. Revideringen innebär att ett antal uppgifter överförs från VON till MSN.

► Nämnden redovisar planerade åtgärder för en budget i balans i enlighet med budgetreglerna. 

► Kommunstyrelsen godkänner att utredning påbörjas rörande avgifter inom nämndens ansvarsområde. Utredningen görs med bakgrund i att en 
genomlysning av verksamheten under 2019 visade att kostnadstäckningen avseende hyror för kommunens särskilda boenden var rela tivt låg. 
Finansiering av utredning om 250 tkr sker via styrelsens oförutsedda kostnader. 

MSN 2021-03-17

2021-10-27

► Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige revidering i nämndens reglemente. Förslaget innebär bl.a. att tillägg ska göras i 
reglementet gällande sammanträden på distans. Ledamöter får sammanträda på distans om särskilda skäl föreligger. Ytterligare revidering föreslås i 
oktober. Revideringen innebär att ett antal uppgifter överförs från VON till MSN.

► Information om att MSN fattat beslut om byggsanktionsavgift för en tjänsteperson i kommunen. Kommunalråd lämnar information om att MSN 
fattat beslut om sanktion i ett personalärende. Personalärendet rör att ett beslut fattats felaktigt av tjänsteperson. Utredning om arbetsrättsliga 
konsekvenser görs av personalavdelningen. 

Ekonomisk uppföljning av kommunen
Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April
Augusti 
(delår)

Oktober

Datum för 
sammanträde

2021-04-21 2021-06-02 2021-10-06 2021-11-24

Nämndens 
bedömning

Positivt Positivt Positivt Positivt

Kommentar ► Uppföljningen är uppdelad utifrån respektive verksamhet/nämnd. Samtliga 
redovisningar godkänns. 

► Vid budgetuppföljning per mars och april redovisas en positiv helårsprognos, 
men även budgetavvikelser i verksamheterna på grund av negativa 
budgetutfall i nämnderna. I delårsrapporten samt vid den ekonomiska 
uppföljningen för hela kommunen per oktober är verksamhetsnämndernas 
budgetutfall positivt. 



3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Uppsiktsplikt
Avser Sammanträde Ärende
KFN 2021-04-21

2021-06-16

2021-11-24

► Nämndens Fritidsplan för kommunen behandlas. Kommunstyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande innebärande en 
omarbetning av förslaget. Omarbetningen ska säkerställa att kommunens styrdokument och fastställd målstruktur följs.

► Kommunchef får i uppdrag att genomföra investering i Ramdalens IP om 1560 tkr, vilket finansieras via investeringsreserven 20 21

► Projektplan och investering om 2000 tkr i Sporthall och Badhus vid Ramdalsanläggningen godkänns, vilka finansieras via ramen Sporthall.   
UN 2021-01-27

2021-03-17

2021-10-06

► Styrelsen behandlar ärende där nämnden under 2019 fastställt förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. Utifrån 
redovisad kostnadsjämförelse beslutar styrelsen om att uppföra ny förskola i Peterslund i egen regi. Kommunchef ges i uppdrag att återkomma med 
förslag till start av investeringsprojektet samt finansiering. Av protokollet framgår inte tidsram för uppdraget. Vid sammanträdet i oktober får 
kommunchef i uppdrag om att ansöka om planbesked för förskolan i Peterslund. 

► Med anledning av nämndens beslut om ny förskola- och skolorganisation fick kommunchefen i uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Brevikskolans lokaler samt Oxelö förskola. Utredning av Breviksskolan skulle redovisas senast vid styrelsens sammanträde i november och Oxelös 
förskola skulle redovisas senast vid styrelsens sammanträde i juni. Uppföljning framgår inte av kommunstyrelsens protokoll.  

► Avräkning för barn- och elevpeng perioden januari-februari 2021 godkänns. 

► Ärende om avräkning för barn-och elevpeng 2021 återremitteras för att kompletteras med handlingar. Avräkningen medför anslagsjustering från 
styrelsens reserv för oförutsedda utgifter för perioden mars-september på 2 205 tkr. 

Övrigt ► I mars 2017 (§ 28) beslutade kommunstyrelsen om en utökad rapportering rörande räddningstjänstens verksamhet och ekonomi. I januari lämnas e n uppföljning av 
verksamhetsfrågor samt uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020, rapportering av ekonomin framgår inte av protokollet. I 
november fastställer kommunstyrelsen ett nytt handlingsprogram för verksamhetsåren 2021-2023 avseende förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

► I januari godkänner kommunstyrelsen Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds delårsrapport. I april fastställs förbundets årsredovisning 2020. 

► Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 118 att förvärva aktier och bli delägare i Energikontoret i Mälardalen AB. I april väljs Linus Fogel (S) till Oxelösunds 
kommuns ägarrepresentant vid årsstämman för Energikontoret i Mälardalen AB. 

► I april förändras driftanslagen till nämnderna för hyror och kapitalkostnader, vilket finansieras via anslagna medel hos fina nsförvaltningen. 

► Inom ramen för Mål och budget 2022-2024 har VON, UN och KFN erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska prioriteringar. 

► Med anledning av revisionens rapport ”Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder AB” får kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en oberoende utredning om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern upphandling. Kommunchefen 
ska även återkomma med ett förslag kring ett förändrat reglemente avseende respektive parts ansvar vid ny- och ombyggnationer av kommunens lokaler. Uppdraget 
lämnas i april och upphandlas av revisionsbyrå i september. Första presentationen sker i oktober. I november får kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som 
föreslås i utredningen om intern upphandling utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder A B idag genomför på uppdrag av 
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). Kommunchefen får även i uppdrag att se till att en dokumentera d process och plan för planerat 
underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022. Uppdragen ska återrapporters den 2022 -04-27 respektive den 2022-10-26.



Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2020-11-25

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, sex rutiner med kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig?
Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja.
2021-06-02 
2021-10-27

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljning i juni noteras inga avvikelser. 

Av uppföljningen i oktober framgår att det för rutinen Underlag till LSS-utjämning inte 
finns några kända avvikelser, men att rutinen kan utvecklas genom ytterligare 
kontrollmoment. I nuläget innebär rutinen att kontrollera redovisning av LSS i 
räkenskapssammandrag till SCB. Ytterligare en kontrollpunkt som föreslås tilläggas är 
granskning om personal som arbetar inom LSS konteras på rätt verksamhet. 
För övriga rutiner framkommer inga avvikelser i tillämpningen. Planerade åtgärder för att 
säkerställa rutinerna framgent presenteras. 

Kontrollmomentet Arbetsmiljöpolicy har undantagits från uppföljningen i avvaktan på att 
resultatet från medarbetarundersökningen 2021 presenteras. 

Har styrelsen rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Ja.

EY Kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas 
kommunstyrelsens uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen 
nedan utgör de områden som 
enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 

3. Kommunstyrelsen

3.4. Intern kontroll 
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Kommunstyrelsens protokoll 

Sammanträde Ärende

2021-01-27 ► Muntlig information om smittläget i kommunen och vaccinationen på boenden. 

2021-03-17 ► Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, överlåts till kommunstyrelsen enligt förslag till beslut i kommunfullmäktige.

► Kommunchef informerar om höga sjuktal i utbildningsförvaltningens, social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens verksamhet, 
samt om kommande personalvaccineringar. 

2021-04-21 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen och att en ny kommunikationskampanj startar med syfte att minska smittspridningen. Kommunen 
har högre sjukfrånvaro i hemtjänst, enskild förskola och enskild skola. 

2021-06-02 ► Kommunchef informerar om att smittspridningen minskat. Fortsatt gäller distansundervisning för högstadiet, coronasäkrad kulturskoleundervisning, 
distansarbete för medarbetare och stängd öppen förskola. 

► Ordförande informerar om digitalt besök av riksdagens talman för att prata om den demokratiska processen under pandemin. 

2021-09-01 ► Ordförande informerar om att smittläget i kommunen som rapporteras in till regionen är ”ingen påverkansgrad”. 
2021-10-06 ► Kommunchef informerar om aktuellt smittläget i kommunen och verksamheterna samt om att vaccination av ungdomar 12 år och äldre pågår. 

► HR-chef informerar om nya riktlinjer för distansarbete och distansmöten. 

2021-10-27 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen.
2021-11-24 ► Kommunchef informerar om smittläget i kommunen och vaccinationsgrad mellan olika åldersgrupper.
2021-12-15 ► Styrelsen beslutar om fördelning av ersättning för sjuklönekostnader för perioden augusti-december. 

3. Kommunstyrelsen

3.5. Sammanställning av ärenden rörande covid-19



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.1. Övergripande målstyrning 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-16. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 11 egna mål. För respektive mål 
anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Vi noterar att nämndens sammanträde i mars ställdes in på grund av för få ärenden. Vid sitt sammanträde i november behandlades målstyrning och roller i enlighet med 
kommunens policy. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt.

Trygg och säker uppväxt 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt.

God folkhälsa 3 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 4 4
2 bedöms inte uppnås

För 2 bedöms det vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Attraktiv bostadsort 0 0 Ej tillämpligt
Fullmäktige har angett fem mätbara mål, tre av dessa 

avser kommunikation och service till medborgarna. 
Nämnden följer ej upp dessa. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms inte uppnås
Den planerade åtgärden är att fortsätta arbetet enligt 

utsatt plan.

EY Kommentar 

Nio av nämndens elva målvärden bedöms uppnås. För de mål som inte bedöms uppnås utifrån fullmäktiges kommunmål ’Trygg och 
värdig ålderdom’ är en av orsakerna planerade förändringar inom verksamheten som inte förväntas ge effekt innan 2022. Målet är att 
vara i fas under andra kvartalet 2022. Planerade förändringar inom verksamheten samt planerade utbildningar för medarbetare ges 
även som anledningar till de mål som bedöms osäkra. 

Nämnden följer inte upp fullmäktiges kommunmål ’Attraktiv bostadsort’. Vi noterar vidare att nämnden inte bedömer att målvärdet för 
kommunmålet ’Hållbar utveckling’ kommer uppnås. Nämndmålet är att andelen med insats jobbcoach ska vara i egen försörjning el ler
studier ska vara minst 50% efter avslut. Orsaken till att målvärdet inte förväntas uppnås är att många arbetslösa står långt ifrån 
arbetsmarknaden på grund av svår psykosocial problematik, låg utbildningsnivå och svårigheter med svenska språket. Någon åtgärd 
eller beskrivning av arbetet framgår inte, förutom att arbetet ska fortsätta enligt utsatt plan. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.2. Ekonomisk uppföljning 
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Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för 
sammanträde

2021-04-27 2021-05-25 2021-09-22 2021-11-23

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ 
Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KS Ja, till KS Ja, till KSF (för kännedom).
Nej, till förvaltningschefer 
och verksamhetsekonom.

Övrigt ► Vid sammanträdet i april godkänns social- och omsorgsförvaltningen (SoFs) samt äldreomsorgsförvaltningens (ÄoFs) investeringsplan för 
2022-2024. Det finns ett fortsatt behov av investeringar avseende digitalisering och IT, inventarier och utrustning. Genomförda digitala 
lösningar under 2021 framgår av delårsrapporteringen.  

► Expediering av den ekonomiska uppföljning sker vid sammanträdet i mars, april och augusti. I april får förvaltningscheferna i uppdrag att vid 
kommande sammanträde föreslå åtgärder för en budget i balans. 

► Vid sammanträdet i maj råder det osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan räkna med statliga bidrag för merkostnader 
föranledda av pandemin. Ett effektiviseringsarbete har initierats inom hemtjänsten samt personlig assistans för att uppnå en budget i 
balans. ÄoFs föreslår arbetet fortgår. SoFs har sedan mars 2021 anlitat privata utförare av personlig assistans enligt LSS. Åtgärden 
förväntas minska kostnaden för insatsen med ca 1,7-2,1 mnkr på helåret. Förvaltningen uppskattar en budget i balans per årets slut. 

► I april får SoFs förvaltningschef i uppdrag att utreda konsekvenserna av att öppna ett HVB hem för ungdomar i egen regi. Utredningen ska 
omfatta den långsiktiga finansieringen samt de långsiktiga ekonomiska och individuella effekterna. Kostnadsberäkningen presenteras  vid 
sammanträdet i augusti. Nämnden beslutade att arbete skulle föras in i förvaltningens arbete med dess förändringsbeskrivning för 2023. 
Förändringsbeskrivning beskrivs av medverkande vara ett nytt arbetssätt inom mål och budgetprocessen. Arbetssättet initierades 
kommunövergripande under 2021 och syftar till att tydliggöra kommande behov inom respektive förvaltning/nämnd samt beskriva hur
förvaltningen/nämnden skall förhålla sig till den rambudget de tilldelats.

► Vid delårsrapporteringen lyfts ekonomiska svårigheter och utmaningar med anledning av pandemin. De coronarelaterade merkostnader
beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsmedel som tidigare reserverats eller som tillkommer under året. 
Helårsprognosen uppgår totalt till -3,4 mkr (coronarelaterade merkostnader och intäkter inräknat). 

► Nämnden kallar till extra sammanträde i oktober. Vid sammanträdet delges information om en beräkning av fördyrade kostnader för vård- och 
omsorgsnämnden med anledning av ett nytt särskilt boende. Slutsatsen av genomförda beräkningar är att kostnaderna för verksamheten täcks 
genom dels externa intäkter, dels anslagsmedel. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.3. Intern kontroll
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-03
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, åtta kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja.
2021-05-10 avser perioden januari-april 
2021-11-15 avser perioden maj-september

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljningarna i maj och november framkommer noterade avvikelser, 
åtgärdsbehov och åtgärder. 

Vid uppföljning i maj följs sju av åtta kontrollområden upp. Kontrollområden rör bl.a. att 
relevanta vårdplaner finns tillgängliga i patientjournaler, att beslutade insatser 
överensstämmer med utförda insatser inom LSS och äldreomsorgen, samt att riktlinjer 
för biståndsbedömning följs upp vid beslut. 

Vid uppföljning i november framgår att åtgärder för en av kontrollpunkterna inte kan 
genomföras vid uppföljningstillfälle på grund av en ansträngd personalsituation.

Har styrelsen rapporterat 
resultatet av den interna kontrollen 
till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas vård- och 
omsorgsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen nedan 
utgör de områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



4. Vård- och omsorgsnämnden

4.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-02-24 ► Förvaltningschefer informerar muntligt om ”Corona i verksamheterna” och ordförande informerar om granskning av kommunerna uti från covid-19. 

2021-04-27 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-05-25 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-08-25 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-09-22 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.
► Muntlig information om att restriktionerna lättas 1 oktober. 
► Från delårsrapporten och protokoll framgår att verksamheterna i likhet med föregående år varit påverkade av, och anpassats för att möta de olika behov och 

krav som pandemin medfört. Coronarelaterade merkostnader beräknas verksamheterna kunna täcka för 2021 ur de riktade bidragsme del som tidigare 
reserverats eller som tillkommer under året. 

Övrigt ► Utöver löpande uppföljning om läget i verksamheterna omnämns merkostnader relaterade till covid-19 i nämndens budgetuppföljning.



5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs den 2021-01-13. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. För respektive mål anges 
mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Vid sitt sammanträde i december behandlades målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 5
4 bedöms uppnås 

1 bedöms inte uppnås

Nej, statistikverktyg för att mäta målvärdet saknas i 

dagsläget. 

Trygg och säker uppväxt 2 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt. 

God folkhälsa 2 3
2 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Trygg och värdig ålderdom 2 2
1 bedöms uppnås

1 bedöms inte uppnås

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Attraktiv bostadsort 2 4

1bedöms uppnås. 

2 bedöms inte uppnås.

1 bedöms inte (mäts senare i höst)

Nej, målvärdet är kopplat till fysiska aktiviteter som 

ställts in med anledning av covid-19. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

12 av nämndens 18 målvärden bedöms uppnås. För kommunmålet ’Mod och framtidstro’ har nämnden brutit ner mål kopplade till allmän 
kommunikation gentemot kommunens nuvarande och framtida medborgare. Ett av dessa är inte mätbart då biblioteket har bytt hemsida och 
bibliotekssystem. 

Vi noterar att nämnden följt upp måluppfyllnad av nämndmålen både i delårsrapporten och vid sitt sammanträde i november. Det är 
uppföljningen vid sammanträdet i november som presenteras i tabellen ovan. Covid-19 har påverkat kultur- och fritidsförvaltningens 
måluppfyllelse. Verksamheten har därför istället inriktats på uppsökande verksamhet med utomhusaktiviteter, fältarbete och aktiviteter på 
sociala medier. Lättnader i restriktionerna under sommaren har gjort det möjligt att genomföra aktiviteter för barn och ungdomar. Dessa har 
inte konkretiserats i uppföljningsbara parametrar i verksamhetsplanen. 



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.2. Ekonomisk uppföljning 
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Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-19 2021-05-18 2021-09-14 2021-11-6

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv 

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom). Ja, till KSF (för kännedom)

Övrigt ► Vid sammanträdet i april noteras covid-19s påverkan på kultur- och fritidsnämnden. Konsekvenser i form av få besökare, 
inställda arrangemang, liten omfattning på bokningar och uthyrningar. Per budgetuppföljning i oktober har seniorcaféer och 
konserter startat upp, men intäkterna beräknas inte nå de budgeterade siffrorna på helåret. 

► Lägre personalkostnader än budgeterat stod för den största budgetavvikelsen under året (i verksamheterna turism och kultur). 
Detta beror på faktorer som vakanta heltidstjänster samt frånvaro i form av deltidssjukskrivningar och föräldra- och 
tjänstledigheter som inte varit möjliga att ersätta med vikarier fullt ut. En rekrytering har genomförts och personalen var 
fulltalig vid oktobers utgång. Vid budgetuppföljning i oktober presenteras en positiv årsprognos om +341 tkr. 

► I september beslutar nämnden att införa ett extra pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av föreningar i Oxelösund. 

► Idrottsanläggningarnas negativa budgetavvikelse förklaras av något lägre hyresintäkter och något högre kostnader för 
underhåll än budgeterat. Även café- och uthyrningsverksamheten visar ett underskott eftersom verksamheterna varit inaktiva 
större delen av året. Åtgärder redovisas inte.



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-17
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, fyra kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Ja
2021-05-18 
2021-11-08

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. 

Vid uppföljning i maj framkom inga avvikelser för de två kontrollmoment som 
följdes upp. Det tredje kontrollmomentet, uppföljning av rutinen vid försäljning av 
konst, har inte genomförts då försäljning av konst inte förekommit med anledning 
av covid-19. 

Vid uppföljning i oktober följs samtliga kontrollmomenten upp. För ett 
kontrollmoment framkom avvikelse. Förslag till åtgärder framgår av kallelse. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Inget att anmärka. 
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I detta avsnitt redovisas kultur- och 
fritidsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de 
områden som enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 



5. Kultur- och fritidsnämnden 

5.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2021-01-13 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll.

2021-02-17 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll. 

2021-05-18 ► Muntlig information om läget inom verksamheterna med anledning av covid-19. Innehåll framgår inte av protokoll. 

2021-09-14 ► Nämnden beslutar att införa ett extra pandemistöd på totalt 100 tkr att eftersökas av föreningar i Oxelösund. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-15. Utifrån fullmäktiges 6 kommunmål har nämnden fastställt 13 egna mål. För respektive 
mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde.

Av protokoll till och med december framgår inte om nämnden behandlat målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021?
Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Trygg och säker uppväxt 2 3 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt 

God folkhälsa 3 6
5 bedöms uppnås

1 bedöms vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Trygg och värdig ålderdom 1 2 Samtliga bedöms uppnås Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 2 5
1 bedöms uppnås. 

4 bedöms vara osäkert
Nej, se EY kommentar

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

I samband med uppföljning av delårsbokslut bedöms måluppfyllelsen för nämnden vara hög. Av nämndens protokoll i februari framgår
att nämnden kommer använda konsulter för hanteringen av bygglov. Syftet har varit att balansera antalet tillsynsärenden med 
anledning av bristande måluppfyllelse under 2019 och 2020. Trots detta bedöms nämndmålet som berör antal avslutade 
tillsynsärenden inom bygglov inom kommunmålet ’God folkhälsa” osäkert då måluppfyllelsen är beroende av hur mycket konsulthjälp 
som tas in under året. 

För kommunmålet ’Attraktiv bostadsort’ går det inte att besvara om målvärdena kommer uppnås till bokslutet då mätningar inte har
genomförts. Måtten till målen avser kommunens NKI inom bygglov, tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll. Ytterligare ett 
nämndmål inom kommunmålsområdet ’Attraktiv bostadsort’ bedöms osäkert då planer som tidigare förväntats antas i år har dragit ut på 
tiden. Av delårsrapporten framgår inte hur arbetet fortgått under året. Ytterligare information eller planerade åtgärder framgår inte av 
delårsrapporten. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

6.2. Ekonomisk uppföljning 

Page 23

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-20 2021-05-19 2021-09-21 2021-11-17

Nämndens bedömning Positiv Negativ Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ja, till KSF (för kännedom) Ja, till KSF (för kännedom)
Ja, till KSF för åtgärd och till 

förvaltningschef för 
kännedom. 

Ja, till KSF (för kännedom) 

Övrigt

► Per budgetuppföljning i mars noteras att personalkostnaderna är något lägre på grund av att en tjänst delas med 
kommunstyrelsen. Kostnader som ligger över budget är konsultkostnader; två bygglovskonsulter och en livsmedelskonsult, 
samt juridisk hjälp i bygglovsärenden. Vid delårsrapporteringen framgår att helårsprognosen för konsulter inom bygglov 
överskrider budget med 0,5 mnkr för att hålla verksamheten intakt vid vakanser inom bygglov samt juristhjälp. 

► Vid sammanträdet i april fastställs investeringsplanen för 2022-2024. Den största posten för alla tre åren är asfaltering av 
vägar, gång- och cykelvägar. Detta görs för att komma ikapp med den underhållsskuld som finns och för att fortsätta 
underhållet enligt de behov som nämnden kartlagt. 

► Per budgetuppföljning i april visar nämnden ett negativt resultat på 70 tkr. Åtgärder framgår inte men en översyn har gjorts av 
nämndens kostnader och intäkter. Nämndens prognos för intäkter överstiger budget med 1139 tkr. I prognosen ingår en 
sanktionsavgift om 1093 tkr samt statligt bidrag om 44 tkr för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Dessa 
intäkter finns inte med i budget för 2021. Utan byggsanktionsavgiften och statsbidraget hade nämnden haft ett negativt 
resultat om -160 tkr. Det omfattar dock en sent inkommen faktura på 105 tkr för halkbekämpning för 2020 samt en flytt av en 
lekplats vid Stenvik, motsvarande 150 tkr. Flytt av lekplatsen har tidigarelagts som investering och flyttats till drift. Utan dessa 
kostnader hade nämnden visat ett positivt resultat på +95 tkr.

► Vid sammanträdet i juni ges muntlig information om nämndens ekonomiska uppföljning. Vid sammanträdet i augusti ges 
muntlig information om ekonomisk uppföljning per juli. Ytterligare information framgår inte av protokollet. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.3. Intern kontroll
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-05
Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, fyra kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja. 

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Nej.

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja. För tre kontrollmoment anges ”enheterna”. Enligt uppgift finns det en utsedd 
samordnare för respektive enhet. Det är samordnaren vid enheten som är ansvarig. 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2021?

Nej. Endast 2021-12-01.

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Vid uppföljningen i december var två av fyra kontrollmoment inte godkända på grund av 
att de inte utförts som planerat. För ett kontrollmoment beror detta på  personalbrist 
och för det andra att uppdraget överlåtits sent till den nuvarande samordnaren. 
Uppföljningen av kontrollmomentet ’Tillsyn inom PBL’ framskjuts till nästa kontrolltillfälle 
och uppföljningen av kontrollmoment ’Inköp/upphandling’ till första kvartalet 2022.

Har nämnden rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Ja.

EY kommentar 

Enligt nämndens internkontrollplan 2021 ska uppföljning ske en gång per år. 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske två gånger per år, varför detta 
noteras som en brist. 

Vidare framgår av tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021 att ”en tydligare beskrivning 
av varför en kontroll inte genomförts skrivs fortsättningsvis i tjänsteskrivelsen till 
nämnden”. Mer information om beslutet att endast följa upp en gång 2021 framgår inte 
av tjänsteskrivelsen, internkontrollplanen eller vid uppföljningen i december. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
uppföljning av den interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör 
de områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-05-19 ► Per budgetuppföljning i april noteras intäktsprognos som överstiger budget med 1139 tkr. I prognosen ingår ett statligt bidrag om 44 tkr för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kommentar ► Information om personalsituation och sjukfrånvaro lämnas vid samtliga sammanträden



7. Utbildningsnämnden 

7.1. Övergripande målstyrning
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Utbildningsnämndens verksamhetsplan antogs den 2020-12-14. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 8 egna mål.

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Av protokoll till och med december framgår inte om nämnden behandlat målstyrning och roller i 
enlighet med kommunens policy.

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2021?
Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 2 2
1 bedöms uppnås. 

1 bedöms inte uppnås. 
Nej. 

Trygg och säker uppväxt 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt 

God folkhälsa 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Målet bedöms uppnås
Ej tillämpligt

Attraktiv bostadsort 1 1 Målet bedöms uppnås Ej tillämpligt

Hållbar utveckling 2 2
1 bedöms uppnås

För 1 mål saknas information
Ej tillämpligt 

EY Kommentar 

Vi noterar att nämnden har tagit fram nya mått för flera av nämndmålen. Flera mått är kopplade till samma elevenkät som inte har
genomförts vid uppföljningen. För de mål som bedöms uppnås inom kommunmålen ’Trygg och säker uppväxt’, ’God folkhälsa’ och 
’Attraktiv bostadsort’ svarar nämnden att målet kommer nås till bokslut och att enkät ska genomföras i höst. Att målen inom 
kommunmålet Mod och framtidstro’ inte kommer nås beskrivs vara hänförligt till covid-19.  

För ett av nämndens mål inom kommunmålet ’Hållbar utveckling’ framgår inte om målet förväntas nås till bokslutet eller inte. Ytterligare 
information eller planerade åtgärder framgår inte av delårsrapporten. 



7. Utbildningsnämnden

7.2. Ekonomisk uppföljning 
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Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska u ppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2021-04-26 2021-05-26 2021-09-20 2021-11-22

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF enligt 
budgetregler

Nej, till
förvaltningschef och revisionen

Nej, till förvaltningschef 
(för åtgärd) och 

revisionen (för kännedom)
Nej, till förvaltningschef

Nej, till förvaltningschef (för 
kännedom) och revisionen 

(för kännedom). 
Övrig uppföljning och 
kommentarer

► Vid budgetuppföljning per mars visar nämnden ett positivt resultat om 358 tkr men prognostiserade samtidigt underskott för 2021.
Nämnden redovisar efter april en budget i balans med visst överskott. 

► Vid sammanträdet i maj noteras att nämnden har flera osäkerhetsfaktorer inför budget 2022. Inför budget 2021 skedde en översyn 
av barn-och elevpengen utifrån huvudmannens uppdrag. Av protokollet framgår att det är av vikt att nämnden får bättre 
förutsättningar för att kunna skapa en budget som motsvarar behovet i kommunen utifrån det statliga uppdraget. Vidare att det har 
varit svårt att se att Campus Oxelösund har rätt förutsättningar eftersom dessa beror på ersättning för hyra, generella statsbidrag 
och ramjusteringar. Avstämning av antal studerade poäng samt elever föreslås stämmas av varje månad för att kunna skapa en 
budget för vuxenutbildningen. 

► Campus Oxelösund har ett prognostiserat underskott om -5461 tkr för verksamhetsåret 2021. Orsakerna till underskottet 
beror bland annat på minskade statsbidrag från Migrationsverket samt att riktade statsbidrag inte tillfaller Campus budget. 
Utifrån detta beslutar nämnden att vidtaga åtgärder motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans.

► Nämnden visar ett positivt resultat per augusti och redovisar en helårsprognos om 6,6 mnkr. Redan vid sammanträdet i maj 
betonade nämnden att det skulle finnas en del osäkerheter kring resultatet i augusti. Dessa beskrevs bland annat bero på att 
sommarregleringen av barn- och elevpengen kunde påverka resultatet per augusti. Preliminär avräkning för helåret av fullmäktiges
barn-och elevpeng är framräknad till 2,77 mkr. Med denna medräknad beräknas nämndens årsprognos till 2,85 mkr. 

► Per den sista oktober redovisar nämnden ett positivt resultat om 3,82 mnkr. Nämndens årsprognos är 2,85 mnkr, inklusive 
avräkning. Bidragen visar en ökning av intäkter på grund av att nämnden fått tillskott medsjuklöneersättning med anledning av
Covid-19 samt statsbidrag. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget samt årsprognos. Den främsta orsaken beror 
på osäkerhet i budgetprocessen, sjukfrånvaro på grund av pandemin samt rekrytering av behörig personal.



7. Utbildningsnämnden

7.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2020-12-01

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, sex kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja.

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja.

Framgår kontrollansvarig? Ja.

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Nej, uppföljning har skett en gång. 
2021-05-26 

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom tre avvikelser, tre kontroller godkändes. För 
de tre kontroller som inte godkändes framgår åtgärder av underlag i kallelse.

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja.

EY kommentar 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske två gånger per år. Av 
protokoll fram till januari 2022 framgår inte om den andra uppföljningen för 
2021 skett. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



7. Utbildningsnämnden

7.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2021-02-24
► Muntlig information om ordförandebeslut gällande fjärrundervisning/distansundervisning 
► Muntlig information om att smittspridningen är låg i verksamheten 

2021-04-26

► Förvaltningschef informerar om nuläget gällande covid-19 i förvaltningens verksamheter: 
► Frånvarorapportering sker varje vecka
► Barn lämnas och hämtas utomhus och uteundervisning sker i stor omfattning. 
► Alla som kan arbeta hemma ska arbeta hemifrån
► Information om vilka skolor som infört distansundervisning 

2021-05-26 ► Muntlig information om att förvaltningen ser en minskad smittspridning men har till viss del fortsatt ansträngt läge. 

2021-09-20 ► Muntlig information om ”corona-arbetet på skolorna”



8. Svar på revisionsfrågor
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Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt att verksamheten styrs 
utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

Delvis.

Samtliga undantaget kultur- och fritidsnämnden har antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges anvisning. 
Kultur- och fritidsnämnden antar verksamhetsplan vid första sammanträdet i januari. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Samtliga har antagit 8-30 nämndmål vardera. Kommunstyrelsen har antagit flest egna 
nämndsmål. 

Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har brutit ned fullmäktiges mål rörande ”Attraktiv bostadsort”. Detta noterade revisorerna 
även vid den grundläggande granskningen 2019 och 2020. För målet har ful lmäktige angett fem mätbara mål, varav fyra avser 
kommunikation och service till medborgarna, där även nämnden kan anses ha en betydande roll för en god måluppfyllelse. 

Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet. För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året. Det 
är tydligt att covid-19 har påverkat måluppfyllelsen, då flera av de aktiviteter som skulle ha genomförts har ställts in. Det noteras särskilt 
för kultur- och fritidsnämnden som har fått ställa om sin verksamhet med större fokus på utomhusaktiviteter, vilket är positivt. För övriga 
nämnder noteras att åtgärder inte alltid framgår då målet inte bedöms kunna uppnås.  

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll, 
det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunala 
anvisningar?

Delvis. Samtliga har upprättade internkontrollplaner. Enligt reglementet ska uppföljning ske två gånger årligen. För miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden har uppföljning skett vid ett tillfälle. För övriga sker uppföljning i enlighet med 
reglementet, vilket är positivt. 

Vid revisionens granskning 2020 noterades att utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte expedierar uppföljning av intern kontroll till 
kommunens revisorer. Vi noterar att det har skett för 2021, vilket är positivt.  

Huruvida åtgärder tydliggörs i protokoll varierar, för en del framgår det för samtliga avvikelser, exempelvis kommunstyrelsen. För andra 
framgår det för några av åtgärderna, exempelvis vård- och omsorgsnämnden. För vård- och omsorgsnämnden noteras dock att planerade 
åtgärder inte kommer genomföras med anledning av en ansträngd personalsituation.  

Har kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering, det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell?

Delvis. Styrelsen och samtliga nämnder har följt upp den egna ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven 
miniminivå i fastställda budgetregler. 

För utbildningsnämnden har ingen av de månatliga ekonomiska uppföljningar expedierats till kommunstyrelsen. För vård- och 
omsorgsnämnden har samtliga undantaget en av de månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. Det är
förbättring mot föregående år då tre av fyra uppföljningar inte expedierades.   



9. Källförteckning

Dokument:

► Reglemente för intern kontroll

► Mål och budget 2021–2023

► Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

► Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021

► Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021

► Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021

► Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

► Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021

► Utbildningsnämndens internkontrollplan 2021

► Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2021

► Kommunstyrelsens protokoll 2021

► Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021

► Utbildningsnämndens protokoll 2021

► Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021

► Delårsrapport Oxelösund 2021

► Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2021

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2021

► Utbildningsnämndens delårsrapport 2021

► Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2021
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Social- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorgsförvaltningen

Uppföljning intern kontrollplan 2022

1. Social- och omsorgsförvaltningens och
Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022,
uppföljning 1

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller tio kontroller, som ska
följas upp två gånger per år.

Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar
väl. De utmaningar som kunnat identifieras är förekomsten av långa
utredningstider inom social- och omsorgsförvaltningen. Utmaningen är känd
sedan en tid tillbaka, varpå åtgärder har påbörjats.

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

1. Dokumentation i patientjournal HSL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har granskat tre befintliga riktlinjer inom
området hälso- och sjukvård, med avsikt att se om de är aktuella eller om de
behöver revideras. Nedan redovisas de tre riktlinjerna, med namn på riktlinje i
vänstra kolumnen, och status på sagd riktlinje i högra kolumnen.

Kommunens hälso- och
sjukvårdsansvar

Riktlinjen fungerar men behöver
uppdateras

Palliativ vård och vård i livets slut Riktlinjen är aktuell och fungerar
Medicintekniska produkter Riktlinjen fungerar men behöver

uppdateras

Granskning av Dokumentation i patientjournal har även genomförts 2022-04-29
av MAS. Granskningen består av fem vårdåtaganden och syns i nedanstående
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tabell. Förtydligande av tabellen följs efter tabellen nedan.

Patientjournaler har granskats i fem vårdåtaganden med fokus på planer för
aktuella hälso- och sjukvårdsbehov. Urvalet har gjorts slumpvis, den yngste på
enheten (SÄBO) har valts =1-3, i hemsjukvården ej de yngste på grund av
hemsjukvårdsuppdragets karaktär =4-5.

Granskningen har utgått från om det i patientjournalen finns:
- Samtliga patienter vid granskningstillfället har mellan 3-11 aktuella planer med
som längst ålder från 2015. Medicinska diagnoser finns dokumenterade i 3 av 5
journaler. Bedömningar enligt senior alert vid en granskning var utförd på 2 av 3
patienter.

- planer på aktuella begränsningsåtgärder och registrerat samtycke –
begränsningsåtgärder ej aktuellt för samtliga patienter.

uppföljning i plan från omvårdnadspersonal – ja: 5/5
Åtgärder: Redovisning för legitimerade Sjuksköterskor.
- Dokumentationsgrupp skall startas upp med biträdande chef för Hälso- och
sjukvård (HsL) som sammankallande. Gruppen kommer att bestå av biträdande
chef HsL, MAS samt representanter från legitimerad personal samtliga
yrkeskategorier. Detta för att stärka en enhetlig och tydlig dokumentation i
enlighet med gällande lagstiftning och patientsäkerhet i fokus.
Resultat godkänt.
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2. Riktlinjer inom ÄOF

Utvecklingsstrateg har granskat fem slumpvis utvalda beslut om hjälp i hemmet
med riktlinjen biståndshandläggning äldreomsorg, för tidsperioden 2022-01-01
och 2022-04-30.

Inga avvikelser har upptäckts i granskningen, utan samtliga granskade beslut om
hjälp i hemmet följer riktlinjen.

Resultat godkänt.

3. Riktlinjer inom SOF

Utvecklingsstrateg har granskat verkställda placeringar gällande barn/unga under
granskningsperioden. Då det inte förekom några nya placeringar under
granskningsperioden utgår kontrollmomentet.

Sammanställning av verkställda placeringar av barn och unga per mars 2022
utgör 0 personer.
Resultat utgår.

4. Genomförandeplaner inom ÄOF

Utvecklingsstrateg har granskat fem ärenden inom hemtjänsten och fem inom
särskilt boende (SÄBO) utifrån en fastställd mall. Totalt sett var sex av tio
genomförandeplaner kompletta i sitt innehåll.

Inom hemtjänsten var två av de fem genomförandeplanerna kompletta, och
resterande tre saknades.

Analys: Det har under våren framkommit att hemtjänsten inte arbetat som
planerat med att implementera struktur för upprättande och uppföljning av
genomförandeplaner. Detta till följd av stora utmaningar i form av byte av
enhetschefer samt mycket hög frånvaro bland medarbetarna.

(kommande) åtgärd: Ett större arbete kring struktur för upprättande och
uppföljning av genomförandeplaner behöver genomföras när ordinarie
enhetschefer är på plats. Denna struktur kommer också att ske utifrån, och i
samband med, att lagförändringen om fast omsorgskontakt träder i kraft i
halvårsskiftet 2022.

Avseende Särskilt boende var fyra av fem genomförandeplaner kompletta i sitt
innehåll. I ett ärende hade genomförandeplan inte upprättats.

Åtgärd: ärendet där genomförandeplanen inte upprättats återkopplas till ansvarig
enhetschef.

Sammanfattningsvis är totalt sextio procent av genomförandeplanen kompletta i
sitt innehåll. Åtgärdsplan finns för resterande fyrtio procent, där huvudsakligen
hemtjänstenheterna behöver se över sina genomförandeplaner.

Resultatet godkänns med viss tveksamhet.
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5. Att reglerna enligt 11 kap 1 a § SoL vid orosanmälan för barn följs

1:e socialsekreterare har granskat samtliga under mars inkomna anmälningar
som inte lett till utredning.
Förhandsbedömning har gjorts inom 14 dagar i samtliga ärenden.
I de ärenden samtal med barn ej genomförts finns en förklarning till orsaken, med
två ärenden undantaget. Detta kan förklaras med att en tidigare
förhandsbedömning gjorts 10 dagar tidigare. I det andra ärendet framgår av
kontakter under förhandsbedömning att barnet har pågående kontakt med
socialtjänst i annan kommun. 1:e socialsekreterare finner det inte vara av allvarlig
karaktär, snarare den mänskliga faktorn. I ett annat ärende framgår det inte under
särskild rubrik ”Om barnet inte kommit till tals, ange anledning” men av
beslutsmotiveringen. Detta anses godtagbart.
Åtgärd: Sammanställningen presenteras för handläggare på barn- och
ungdomsenheten för att säkerställa att ovan redogjorda brister inte upprepas.

Sammanställning av inkomna anmälningar med beslut om att inte inleda
utredning under mars 2022

Totalt antal: 16
Skyddsbedömningar med
motivering:

16

Barnsamtal: 5
Ej genomförda barnsamtal med
motivering

9

Ej genomförda barnsamtal utan
motivering

2

Antal förhandsbedömningar
genomförda inom 14 dagar

16

Ej genomförda inom 14 dagar med
motivering

0

Ej genomförda inom 14 dagar utan
motivering

0

Med anledning av att skäl till ej genomförda barnsamtal angivits, samt att åtgärd
planerats för att motverka att liknande händelse uppstår på nytt anses resultatet
vara godkänt.

6. Äldreomsorg hjälp i hemmet

Utvecklingsstrateg har granskat tio slumpmässigt utvalda ärenden kring hjälp i
hemmet, med kriteriet att den enskilde har minst två insatser per dygn. Samtliga
insatser har granskats i förhållande till beslut, oavsett tid på dygnet.

Inga avvikelser hittades i granskningen. Samtliga utförda insatser motsvarar
beslut.

Resultat godkänns.
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7. SOF att beslutad insats och utförd insats LSS 9§5, 9§6 och 9§7
överensstämmer

Utvecklingsstrateg har tillsammans med enhetschef granskat samtliga beslutade
insatser och jämfört med utförd insats. Kontrollmomentet innebär att följa upp om
beslutade insatser enligt LSS 9§5, 9§6 och 9§7 överensstämmer med utförd
insats.
Under mars har 13 beslutade insatser varit pågående.
I samtliga ärenden överensstämmer utförd insats med beslutad insats. Med
denna motivering anses kontrollmomentet vara godkänt.

8. SOF utredningar enl 11 kap 1 § SoL

Utvecklingsstrateg och 1:e socialsekreterare har granskat samtliga under mars
pågående utredningar inom barngruppen (86). Andelen utredningar som pågått
över tre månader är 13% (11). Resultatet överensstämmer inte med nämndens
mål om högst 10%.
Konsekvens är en ökad risk för att utredningstid kommer att överstiga den lagliga
gränsen om högst fyra månader.
Åtgärd: De få utredningar som överskrider tremånadersgränsen är klara och
kommer avslutas inom kort. Ingen ytterligare åtgärd krävs därför.
Resultat inte godkänt.

9. ÄOF. Medarbetares lönedragning – om utbetald lön överensstämmer med
”verklig” lön

Samtliga enhetschefer inom äldreomsorgens verksamhetsområden, exklusive
bemanning- och myndighetskontoret, har utfört ett stickprov på tio slumpmässigt
utvalda medarbetare. Avsikten med stickproven har varit att få en överblick över
om utbetald lön överensstämmer med ”verklig” lön. I andra ordalag en
undersökning om den faktiska sjukfrånvaron överensstämmer med den lön som
betalats ut, eller om korrigeringar i lön behövt utföras i efterhand.
Rutinen för att anmäla frånvaro ser ut som så att medarbetaren ska (1) meddela
sin chef muntligen om sin planerade frånvaro och (2) själv anmäla sin
sjukfrånvaro i samband med dialog med sin chef i lönesystemet MinLön.

Enhetschefer inom hemsjukvården, nattverksamheten, dagliga verksamheter
Björntorp, hemtjänst Innerstan, särskilt boende Björntorp och särskilt
boende Sjötången uppger att rutinen för anmälan av frånvaro vidhållits till
hundra procent av utfallen i verksamheternas respektive stickprov, och att
registrerad- och verklig sjukfrånvaro överensstämmer med utbetald lön. Flera av
enhetscheferna uppger även att regelbundna kontroller görs i lönesystemet
MinLön, samt avstämningar med personal om eventuell frånvaro.

Enhetschef för hemtjänst Björntorp uppger att en av tio i urvalet inte följt rutinen
för sjukanmälan i dialog med enhetschef. En annan medarbetare hade inte följt
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rutin avseende att anmäla sin frånvaro i MinLön. Enhetschefens uppfattning är att
rätt lön har betalats ut. Däremot kan slutsats dras att rutinen för att anmäla
sjukfrånvaro både i muntligt samråd med enhetschef, samt i systemet MinLön
inte efterföljts i hundra procent av fallen (80% efterföljt, enligt stickprovet).

Givet att samtliga stickprov visar på en korrekt utbetalning av lön godkänns
resultatet.

10. ÄOF. Följer gällande rutiner för upphandling av varor och tjänster

För närvarande har äldreomsorgsförvaltningen tre pågående
upphandlingsprocesser som ej ännu är slutförda. Upphandlingsansvarig är
delaktig i samtliga tre processer och säkerställer att regelverk och rutiner
avseende upphandlingar efterföljs.

Upphandling av projektledning av bemanningsplanering som genomförts under
årets första månader har gjorts i samråd med upphandlingsansvarig och aktuella
regelverk och rutiner har efterföljts.

Resultatet godkänns.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2022

Kristina Tercero/Katarina Haddon Marika Andersson
Förvaltningschefer Förvaltningssamordnare

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)

Revisorerna (för kännedom)

FCH (FÅ)
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Rapporten godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer
och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som
inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om att en
kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad
sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska nämnden
anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 31 mars 2022:

SoL:

Äldreomsorg - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

- 0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre månader.

IFO - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Funktionsstöd - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

LSS: - 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
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Katarina Haddon / Kristina Tercero Lena Lundin
Förvaltningschef Enhetschef

Beslut till:
Kf (FK), Revisorerna (FK), Berörd handläggare (FK)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-24

Utdragsbestyrkande

(12) Dnr VON.2022.2

Delgivningar

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunstyrelsen
2022-04-27
Ks § 49 - Öronmärkning, 2021 års ekonomiska resultat
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 49 Dnr KS.2022.60

Öronmärkningar, 2021 års ekonomiska resultat

Kommunstyrelsens beslut

1. Öronmärkning ur årsredovisning 2021 avseende arbetsskor till medarbetare
fördelas så att 140 tkr av öronmärkningen fördelas till utbildningsnämnden och 460
tkr av öronmärkningen fördelas till vård- och omsorgsnämnden.

2. Öronmärkning avseende lovaktivitet för ungdomar avser lovaktiviteter under
samtliga kvarvarande lov under 2022.

3. Lönebonus utbetalas till medarbetare som var tillsvidareanställda 31 december
2021. Bonusen ges även till de tillsvidareanställda medarbetare som vid detta
tillfälle var sjukskrivna eller föräldralediga, dock inte till de medarbetare som vid
denna tidpunkt var tjänstlediga eller studielediga.

4. Lönebonus utbetalas till vikarier som arbetar minst 250 timmar under perioden
juni till augusti 2022.

5. Sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 omfattar de ungdomar som under 2022
fyller 10 år till och med de som under 2022 fyllt 19 år. Kommunchef ges i uppdrag
att organisera utdelning av busskort.

6. Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri
kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma
med förslag till utvärdering av denna åtgärd

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen 2021 vid sitt sammanträde den 30 mars
(Kf § 7, 2022-03-30). Kommunfullmäktige beslutade då att göra öronmärkningar ur
årsredovisningen för 2021 på 11 525 tkr.

Öronmärkningar ur årsredovisning behöver användas under 2022. En
öronmärkning utnyttjas som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. Om
kommunen gör ett positivt balanskravsresultat inklusive kostnaderna för
öronmärkningar 2022 händer ingenting. Gör kommunen däremot ett negativt
balanskravsresultat som beror på öronmärkningen kommer kommunen vid bokslut
2022 hävda synnerliga skäl för överdraget som beror på öronmärkningar ur 2021
års årsredovisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Öronmärkningar bokslut 2021 och kompletterande beslut
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-04-27

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Öronmärkning ur årsredovisning 2021 avseende arbetsskor till medarbetare fördelas så att
140 tkr av öronmärkningen fördelas till Utbildningsnämnden och 460 tkr av öronmärkningen
fördelas till Vård och omsorgsnämnden.

Öronmärkning avseende lovaktivitet för ungdomar avser lovaktiviteter under samtliga
kvarvarande lov under 2022.

Lönebonus utbetalas till medarbetare som var tillsvidareanställda den 31 december 2021.
Bonusen ges även till de tillsvidareanställda medarbetare som vid detta tillfälle var
sjukskrivna eller föräldralediga, dock inte till de medarbetare som vid denna tidpunkt var
tjänstlediga eller studielediga.

Sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 omfattar de ungdomar som under 2022 fyller 10 år
till och med de som under 2022 fyllt 19 år. Kommunchef ges i uppdrag att organisera
utdelning av busskort.

Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri kollektivtrafik
(lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till
utvärdering av denna åtgärd

Förslag

Ordförande föreslår, som tillägg, att lönebonus även utbetalas till de vikarier som
arbetar minst 250 timmar under perioden juni till augusti 2022.

Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S), Patrik Renfors (V) samt Jan-Eric Eriksson
(SD) föreslår bifall till framskrivet förslag samt till ordförandes förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt det egna tilläggsförslaget och
konstaterar att styrelsen beslutar enligt förslagen.

______

Beslut till:
Kommunchef (För åtgärd)
Vård och omsorgsnämnd (För åtgärd)
Utbildningsnämnd (För åtgärd)
Ekonomichef (För kännedom)
HR-chef (För kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-24

Utdragsbestyrkande

(11) Dnr VON.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och
omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt
att återkalla en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Biståndshandläggare/ April Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ April Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare April Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO April Försörjningsstöd, utredn, behandling
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Kö till särskilt boende Kristina 
Tercero 

 Muntlig redovisning MI Varje nämnd 

Hemtjänsten Kristina 
Tercero 

2013-08-26 Muntlig redovisning  

 
MI Varje nämnd 

Handlingsplaner med mål och mått   Information MI Maj, delår, 
oktober, bokslut 

Corona i verksamheterna   Muntlig information   Paus 

Information om Ukraina   Muntlig information MI Varje nämnd 

Äldreomsorgslyftet     MI Se ekonomisk 
uppföljning 

MAS rapport     April, augusti 
och december 

Ekonomisk uppföljning Pål Näslund 2015-11-27 Uppföljning varje månad muntlig föredragning  
 
Uppföljning för beslut per mars, april och 
oktober 

MI 
 
B 

Varje nämnd 
 
April, Maj och 
november 

Åtgärder för budget i balans 
 

Kristina och 
Katarina 

2022-04-26, §13 Förvaltningscheferna får i 
uppdrag att återkomma med 
åtgärder för en budget i balans till 
nästkommande nämnd. 

B Nämnden i maj 

Redovisning åtgärder/orsaker 
sjukskrivningstal 

Kristina och 
Katarina 

2017-08-30  MI April, augusti 
och december 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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Datum
2022-03-23  

 
 
 
Välfärdsteknik Kristina 

Tercero 
2017-05-30 
2019-03-26 

Plan för fortsatt införande - återrapport MI Q3 2022   

Socialtjänst och skola i samverkan Katarina 
Haddon 

2019-11-26  MI 
 

Q3 2022 

Språktest i verksamheterna  2020-11-24 Uppföljning 

 
MI Q2 2022 

Uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Samhalls uppdrag

Kristina/Linn 2020-02-16  B Q2 2022 

Uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden 

Kristina/Katari
na 

2019-08-28  Uppöljning av genomlysningen utifrånån av 
förvaltningen utvalda nyckeltal. 

 Uppöljning ska ske i nämnden i maj 2020 
och Q2 2021.

B Q3 2022 

Kompetensförsörjningsplan    Muntlig information MI Q3 2022 

Uppdrag att utreda konsekvenser om eget 
HVB-hem för ungdomar 

Katarina 
Haddon och 
Kristina 
Tercero 

2021-08-25  B Förändrings-
beskrivningen 

Säg vad du tycker 2020 – uppföljning Agnetha  Ej besvarade synpunkter  Maj 2022 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden

Senast uppdaterad: 17-05-2022
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