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Inrätta en visningsmiljö om välfärdsteknik för att
bidra till trygghet och säkerhet
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Ärendet avser en motion från Fredrik Pettersson (S) om att inrätta
en visningsmiljö om välfärdteknik för att bidra till trygghet och
säkerhet. Det blir fler äldre personer framöver och det ställs större
krav på tillgång till välfärdstjänster och anpassning av dem utifrån
individuella behov. Syftet med välfärdsteknik är att den ska
möjliggöra ökad trygghet, delaktighet och självständighet.
Förvaltningen delar motionärens syn och anser att det är ett viktigt
område som även behöver prioriteras. Välfärdsteknik samt
välfärdstjänster är inte bara är aktuellt för målgruppen äldre utan
välfärdteknik och välfärdstjänster ska tillgänglig och erbjudas alla
Stockholms stads invånare som är i behov av vård och omsorg.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för äldreomsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 5 oktober 2021 och i
Pensionärsrådet den 13 oktober 2021.
Ärendet
I en motion från Fredrik Pettersson (S) yrkas att;
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder uppdras att
inrätta en eller flera visningsmiljöer i Stockholms stad.
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Motionen i sammanfattning
Det blir fler äldre personer framöver och det ställs större krav på
tillgång till välfärdstjänster och anpassning av dem utifrån
individuella behov. Syftet med välfärdsteknik är att den ska
möjliggöra ökad trygghet, delaktighet och självständighet. Exempel
på välfärdstekniska tjänster; trygghetslarm, mobila larm med GPS-
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funktion, bildportstelefon, webbkamera, värmekamera,
rörelsedetektorer, värmekameror, videokommunikation, teknikstöd
för påminnelse och struktur i vardagslivet, kognitiva hjälpmedel
som till exempel medicinpåminnare, produkter för fjärrstyrning av
TV, belysning, dörrautomatik.
Det finns ett stort behov av att höja kompetensen om välfärdsteknik
bland såväl äldre, pensionärsorganisationer som personal och
närstående. Hos en del kan finnas en oro för vad tekniken kommer
innebära för äldreomsorgen, några kanske känner oro för att
personal ersätts med tekniklösningar. Ett sätt att möta behoven av
ökad kunskap är att staden snarast inrättar en eller flera
visningsmiljöer dit äldre, personer med funktionsvariationer,
pensionärsorganisationer och personal kan få möjlighet att bekanta
sig med välfärdstekniken.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärens syn och anser att det är ett viktigt
område som även behöver prioriteras. Att kunna besöka en
visningsmiljö, kan som motionären skriver leda till en ökad kunskap
och minskad oro kring tekniska lösningar. Men ger även Stockholm
stad möjlighet att testa nya tekniska lösningar och utvärdera dem.
Välfärdsteknik samt välfärdstjänster är inte bara är aktuellt för
målgruppen äldre utan välfärdteknik och välfärdstjänster ska vara
tillgänglig och erbjudas alla Stockholms stads invånare som är i
behov av vård och omsorg.
Förvaltningen vill även lyfta fram att det pågår liknade
välfärdstekniska projekt och etablerade verksamheter i Stockholm
stad och att det kan vara klokt att se över eventuella möjlighet till
samverkan eller erfarenhetsutbyten.
Förvaltningen anser även att visningsmiljöer som etableras i
Stockholm stad ska vara i samverkan med externa aktörer i syfte att
följa med i den välfärdtekniska forskningen och utveckling. På så
sätt bidrar det till att staden kan erbjuda hållbara välfärdstjänster av
hög kvalitet för att möjliggöra ökad självständighet, delaktighet och
trygghet.
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Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Marja Kammouna
avdelningschef

Bilagor
Remissunderlaget Inrätta en visningsmiljö om välfärdsteknik för att
bidra till trygghet och säkerhet biläggs och publiceras på e-meetings
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