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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-10 kl. 09:00-12:10

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Hallén (SD) ersätter Ilvars Hansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Amjad Khan (S)
Eva Lindholm (L)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet; Deltagande på
distans)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på
distans)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar
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Remiss om Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

HVO-2020-1498
Sammanfattning

Socialdepartementet har skickat en statlig utredning på remiss till Malmö stad med förslag på
åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg. En central del
har handlat om att vid behov lämna författningsförslag med fokus på reglering av samtycke
från personer med nedsatt beslutsförmåga.
Förslagen omfattar att undanröja osäkerhet kring juridiska förutsättningar för att
tillhandahålla välfärdsteknik till personer med nedsatt beslutsförmåga, behov av mer nationell
styrning och stöd, behov av att höja kompetensen inom välfärdsteknik hos medarbetare inom
äldreomsorgen, öka samverkan och samordning mellan huvudmän, förstärkning av den
nationella digitala infrastrukturen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är i huvudsak positiv till utredningens förslag till
lagändringar och anser att dessa kommer att underlätta användandet av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen. Nämnden lämnar synpunkter gällande några av de förslag som utredningen
lämnar avseende nationellt stöd och myndighetsroller.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Framtidens teknik i omsorgens tjänst med tillägg enligt yrkande.
Särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Ajournering
Mötet ajourneras 12.00-12.05.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar att ett tillägg görs i förvaltningens förslag till yttrande: "Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden vill påpeka vikten av att man har en objektiv bedömning av den
enskildes beslutsförmåga".
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig kring Roslunds (M) tilläggsyrkande och att nämnden
beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande med tillägg enligt yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Hälsa-vård-och omsorgsnämnden
Ärendenummer: HVO-2020-1498
Remiss om Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)
Tillgänglig teknik skall givetvis användas för att utföra vårt omsorgsarbete på ett ekonomiskt och
kvalitetsmässigt effektivt sätt. Det dyker dock upp farhågor att för mycket teknik kan leda fram till
förstärkt ensamhet för våra äldre. Det som idag görs av fysisk personal kommer kanske i framtiden
att göras av maskiner och då försvinner den personliga kontakten mellan personal och vårdtagare.
Mobiler har blivit elektroniska nycklar men många äldre behärskar inte den nya tekniken och får
blockering. Det är därför viktigt att utbilda vår personal samt brukarna så att den elektroniska
världen blir nåbar och att detta kan ske utan dröjsmål.

För Sverigedemokraterna Malmö
2020-06-10
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)

Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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