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§ 7. Remiss av Stockholms stads EU-policyarbete inom
området digitalisering
Dnr 1.6-446/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-10-13
Digitalisering är ett av de mest prioriterade områdena för
europeiska kommissionen åren 2019-2024 och i
arbetsprogrammet för år 2020. Målet är att stå rustad för den
digitala tidsåldern och nyttja digitaliseringen för grön
omställning. Arbetet beskrivs i stadsledningskontorets förslag
till påverkansplan som början på en långsiktig process. I syfte
att underlätta Stockholm stads EU-policyarbete inom området
digitalisering föreslås att kommunstyrelsen beslutar att fastslå
stadens övergripande position i frågan och godkänna
påverkansplanen.
Stadsledningskontoret föreslår att Stockholms stads
övergripande position inom EU:s policy området digitalisering
bygger på följande grundstenar:
• Stockholms stad stödjer EU:s ambition och ökade fokus på
digitalisering.
• Stockholms stad bedömer att EU underskattat kostnaderna
och tiden som behövs för det digitala omställningsarbetet.
• Stockholms stad betonar vikten av tillgång till
operatörsneutral passiv fiberinfrastruktur för
digitaliseringen.
• Stockholms stad betonar vikten av att tydliggöra skillnader
och kopplingar mellan befintlig lagstiftning och kommande
lagförslag.
• Stockholms stad behöver öka den interna samordningen och
den externa samverkan för en framgångsrik, hållbar digital
omställning.
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Äldreförvaltningen välkomnar utgångspunkterna för EUpolicyarbetet och instämmer i behovet av intern samordning
och extern samverkan för att staden ska medverka till att frågor
om infrastruktur och standarder ges former som stödjer
utveckling av verksamheten och nyttan för invånarna.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Robert
Mjörnberg m.fl. (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande
enligt följande:
Äldreförvaltningen välkomnar utgångspunkterna för EU-policy
arbetet inom digitalisering och godkänner de fem
grundstenarna som Stadsledningskontoret föreslår för
Stockholms stads övergripande position inom EU:s policy för
digitalisering, Äldreförvaltningen instämmer i att EU
underskattat kostnaderna och tiden som behövs för det digitala
omställningsarbetet samt behovet av intern samordning och
extern samverkan för att staden ska medverka till att frågor om
infrastruktur och standarder ges former som stödjer utveckling
av verksamheten och nyttan för invånarna.
Vi anser att införandet tekniska lösningar måste bygga på stöd
för att genomförandet förbättrar arbetsmiljön eller ger ökad
livskvalitet för de äldre. Regeringens mål för att digitalisera
äldreomsorgen har varit att välfärdsteknik ska ge ökad trygghet
till äldre omsorgstagare och göra dem mer socialt delaktiga och
minska personalens rutinmässiga arbetsuppgifter. Därmed kan
det ge mer tid till värdefull omsorg. Uppföljningar från
Socialstyrelsen 2015 och 2017 visar dock att målsättningen
långtifrån har infriats.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Regeringen gav därför i maj 2020 uppdrag åt Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys att utvärdera överenskommelsen
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus. Utvärderingen ska genomföras med ett patient-, brukaroch personalperspektiv och ska innehålla en bedömning av hur
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digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till
verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på
kostnadseffektivitet. Vidare ska den klarlägga om
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om äldreomsorg bidrar till uppfyllelse av Vision ehälsa 2025.
Vi anser att denna myndighets-utvärdering är av stor vikt för
det fortsatta tekniska utvecklingsarbetet. Vidare bör personal
som arbetar praktiskt ute i verksamheterna liksom de äldre
användarna av erbjudna servicesystem engageras i arbetet och
utformningen av olika digitala processer. Detta är viktigt
utifrån ett brukarperspektiv såväl som utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
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§ 8. Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter
finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati
Dnr 1.6-505/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-10-12.
Karin Wanngård (S) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera och
återkomma med förslag till förändringar av stadens
ledningssystem med syfte att mäta och följa upp kvaliteten på
verksamheten och den nytta den ger till invånarna i Stockholms
stad. Detta för att få en mer flexibel uppföljning som i högre
utsträckning utgår från medborgarnas upplevelse om
verksamheten når målet.
Äldreförvaltningen anser att nuvarande system för ledning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi i huvudsak fungerar
väl och ger en nyanserad bild av måluppfyllelse. Att enbart
mäta måluppfyllelse genom medborgarnas upplevelse ger inte
en heltäckande bild av verksamhetens förmåga att skapa en
trygg och säker verksamhet med god kvalitet.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) lade fram ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i
enlighet med detta.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Reservationer
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) reserverade sig mot

