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§ 9 Strategi för upphandling av
larm/trygghetsskapande teknik till vård- och
omsorgsboenden
Dnr 3.3-661/2017

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande avseende strategi för upphandling
under 2017-2018 av larm/trygghetsskapande teknik på
vård- och omsorgsboenden.
2. Äldrenämnden föreslår att respektive stadsdelsnämnd
ansvarar för upphandling av trygghetsskapande teknik
på vård- och omsorgsboenden.
3. Äldrenämnden överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-10-21.
I budget för 2016 fick äldrenämnden i uppdrag att utreda och i
samarbete med stadsdelsnämnder, Micasa och servicenämnden
fastlägga en strategi för upphandling av trygghetslarm
(trygghetsskapande teknik) i särskilt boende. En kartläggning som
genomförts visade att några stadsdelsnämnder hade ett omedelbart
behov av nya larm och upphandling påbörjades därför under våren
2017. För de stadsdelsnämnder som har möjlighet att avvakta
föreslås en mer långsiktig lösning med funktionsupphandlingar.
Detta innebär ett upphandlingsförfarande som identifierar en
funktionalitet, trygghet, som bygger på integration av flera
tekniska lösningar. Funktionaliteten specificeras utifrån brukarens
behov och valmöjligheter samt verksamhetens krav på säkerhet
och processtöd.
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Strategin kräver en tät samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna,
som har verksamhetsansvaret, äldreförvaltningen som har ansvar
Utdragbestyrkande

Protokoll
Sida 16 (29)

för strategisk verksamhetsutveckling och entreprenadavtal samt
enheten för Digital förnyelse inom stadsledningskontoret som har
ansvar för integrationen mot stadens system.
Det är angeläget att stadsdelsnämnder som har behov av
upphandling avseende trygghetsskapande teknik i framtiden följer
strategier och principer i enlighet med Strategi för Stockholm som
smart och uppkopplad stad som beslutats av kommunfullmäktige
(Utl.2017:72). Upphandlingen bör också kopplas till den
modernisering av sociala system som just nu pågår i staden.
Vidare föreslås att stadsdelsnämnderna själva ansvarar för
upphandlingen men kan även i fortsättningen ge uppdraget till
serviceförvaltningen.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av
ersättaryttranden från Erik Vallström (Fi) och Alfred Askeljung
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L) anmäler ett
gemensamt särskilt uttalande med stöd av ersättaryttrande från
Alfred Askeljung (C).
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (KD), (M), (L) och med stöd av
ersättaryttrande från C):
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”I ärendet ”Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande
teknik till våd- och omsorgsboenden” föreslår förvaltningen att
respektive stadsdelsnämnd ansvarar för upphandling av
trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden. Detta
möjliggör en snabb lösning för boenden där utbyte är omedelbart
förestående och en strategisk och mer långsiktig lösning som en
del av strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad för
de boenden som har möjlighet att ha ett sådant förhållningssätt.
Förvaltningen föreslår att staden ska genomföra en
funktionsupphandling för trygghetsskapande teknik där funktionen
”trygghet” upphandlas som en tjänst istället för det som hittills
varit vanligt, nämligen själva tekniken.
Utdragbestyrkande
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Vi delar äldreförvaltningens synpunkt att förslaget innebär att man
sätter tekniken och dess upphandling i ett bredare sammanhang
där verksamhets styrning utifrån brukarens behov och
valmöjligheter står centralt. Vi ser positivt på detta. I
sammanhanget vill vi särskilt framhålla vikten av att
äldreförvaltningen håller redovisningen av hur de olika
stadsdelarna löser upphandlingen i strama tyglar så att stora
skillnader mellan stadsdelarna i detta avseende undviks. Vi
förväntar oss likaså att förvaltningen regelbundet återkommer till
nämnden med en redovisning av hur implementeringen av det nya
upphandlingssättet utfallit.”
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§ 10 Utseende av äldrenämndens dataskyddsombud
enligt EU:s Dataskyddsförordning
Dnr 2.5.1-918/2017

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och förordnar det nuvarande
personuppgiftsombud nämndsekreteraren Barbara
Ahlmark även till nämndens dataskyddsombud i
enlighet med dataskyddsförordningen som träder
i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldrenämnden uppdrar åt dataskyddsombudet Barbara
Ahlmark att återkomma till nämnden med ett förslag
till en ny instruktion för behandling av personuppgifter
i äldrenämndens verksamheter som är utformad i
enlighet med den nya dataskyddsförordningen och
stadens nya tillämpningsregler.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-11-01.
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EU:s nya dataskyddsförordning kommer att gälla som lag i
Sverige från och med den 25 maj 2018 och ersätta PuL
(personuppgiftslagen, 1998:204) efter viss komplettering med
svenska nationella regler.
Dataskyddsförordningen innehåller stora förändringar och vissa
helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och
skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter
förstärks.
Inom Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för
de register och de behandlingar av personuppgifter som sker i
respektive nämndverksamheter.
Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter och
organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld
behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk
övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande
behandling av känsliga personuppgifter ska utse ett
dataskyddsombud. Den person som utses måste ha tillräcklig
Utdragbestyrkande

