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§ 11. Arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i
äldreomsorgen.
Dnr ALD 2022/210
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag avseende
arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i
äldreomsorgen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
3. Äldrenämnden överlämnar förslaget till
kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2022-05-09.
Detta ärende behandlar uppdraget i budget 2022 att ta fram en
sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen. Bifogat
förslag beskriver inriktningen för en sådan plan och arbetsformer
för dess förvaltning.
I förslaget sätts målet att digitaliseringsplanen ska vara strategiskt
framtidsinriktad baserat på stockholmarnas fokus och ta fasta på
teknikdrivna utvecklingsvägar för ökad trygghet, självständighet,
meningsfullhet och stöd till anhöriga. För att digitala tjänster och
produkter ska skapa förväntad nytta måste utveckling och
innovation i verksamheten drivas i samma takt som teknik införs.
Digitaliseringsplanen ska vara ett levande dokument som
uppdateras löpande minst i samband med verksamhetsplanering,
tertialrapportering och fleråring. Digitaliseringsplanen anmäls
årligen till äldrenämnden och ger underlag för politiska beslut och
prioriteringar.
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För förvaltning av digitaliseringsplanen föreslås inrättande av ett
digitaliseringsråd som består av beslutsfattare från relevanta
förvaltningar och bolag. Äldreförvaltningen leder arbetet att förvalta
digitaliseringsplanen inklusive att hålla samman, bereda och driva
digitaliseringsinitiativ och aktiviteter. Genom ett nyinrättat
digitaliseringsforum säkras två syften: Att fånga upp, bereda och
förankra initiativ samt att ha ett löpande informationsutbyte mellan
aktörer för att stimulera lärande.
Pågående initiativ i stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen
är sammanfattade dels i verksamhetsplanen i ILS, dels i färdplan för
äldreomsorgen. Detta kan ses som en startpunkt för arbetet och
innehåller initiativ som bör tas upp och behandlas i
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digitaliseringsplanen när beredande, rådgivande och beslutsfattande
strukturer är satta.
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) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
I föreliggande ärende står att läsa att fokus i digitaliseringsplan för
äldreomsorgen är digitala tjänster och produkter som möjliggör
trygghet, självständighet och meningsfullhet för stockholmaren. Vi
anser att de äldres vilja behöver representeras i exempelvis
digitaliseringsforumet, för att på riktigt säkerställa att valfrihet,
trygghet, självständighet och meningsfullhet möjliggörs för den
enskilde.
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