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utifrån ett personalperspektiv. Majoriteten arbetar dagligen
med någon form av digital teknik, men det är av stor vikt att
inkludera personalen i detta arbete. Rätt tekniska och digitala
lösningar på rätt plats kan spela en stor i trygghetsskapande
insatser och ökad kvalitet för såväl brukare som personalen.
Det är även av stor vikt att digitaliseringsarbetet följs av
kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi anser därför att utdelning av stimulanspengar bör styras av
äldreomsorgens verksamhetsplan för digitalisering. Även om
som i detta fall återrapportering ska ske till Socialstyrelsen
måste också varje projekt utvärderas i form av cost- benefit
analys avseende såväl personal som brukare/boende.
§ 11. Anskaffning av trygghetslarm
Dnr ALD 2021/131

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenä8mnden godkänner förvaltningens
inriktningsförslag gällande anskaffning av nya
trygghetslarm i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma
med förslag till genomförandebeslut.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-03-16.
I mitten av februari 2021 informerade Telia om att
nedsläckning av 2G nätet kommer att ske i juni 2025. Fram till
dess behöver förvaltningen byta ut samtliga 16 000
trygghetslarm. Processen att byta ut larmen kommer att
genomföras under en period på cirka fyra år. Eftersom
trygghetslarmen är en anläggningstillgång gäller regler för
ekonomisk förvaltning. Enligt tillämpningsanvisningar för
investeringar ska förvaltningen därför ta fram ett
inriktningsbeslut för att utreda och planera frågan fram till ett
genomförandebeslut. Förvaltningens målsättning är att ett
genomförandebeslut kan fattas på nämnden den 25 maj.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldrenämnden
2021-04-20

Sammanträdesprotokoll
Sida 21 (23)

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 12. Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av
Betänkande informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
Dnr ALD 2021/92

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan av förvaltningens
kontorsutlåtande som svar på remissen Betänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-03-05.
Den 27 juni 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild
utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag som rör
personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård (dir. 2019:37). Utredningen föreslår en ny
lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Äldreförvaltningen välkomnar förslagen i
utredningen, särskilt avseende bestämmelsen som bryter
sekretessen mellan nämnder i samma kommun som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten. Behovet av förändrat lagstöd är
stort för att utforma de viktiga förutsättningarna för att effektivt
och säkert överföra information inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Äldreförvaltningen anser att informationsöverföringen skapar
en ökad patientsäkerhet samt förenklar samverkan mellan olika
aktörer omkring den enskilde. I coronakommissionens
delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80)
omnämns avsaknaden av en patientcentrerad sammanhållen
journalföring som ett allvarligt patientsäkerhetsproblem, vilket
bekräftar behovet av utredningens syfte att vidta åtgärder för
att kunna upprätthålla en sammanhållen journalföring.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

