
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-21 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 08.30 

Plats: Esplanaden och digitalt möte 

Beslutande: Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Bassam Achour (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 
Bo Johansson (S), tjg. ersättare för Carin Nilsson (S) 
Anneli Andersson (S), tjg. ersättare för Anna Jonsson (S) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Åsa Bäckström (V), torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 11.30 
 

Sekreterare:        § 85 
 Nils Enwald, kanslichef 

 
Ordförande:      
 Veronica Kerr (KD)  
 
Justerare:      
 Åsa Bäckström (V)  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Äldrenämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21 
Anslaget har satts upp: 2021-10-21 
Anslaget tas ner: 2021-11-12 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A  
 
Underskrift:   

 Nils Enwald, kanslichef
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ronny Kassman (S) 
Jennifer Kungsman (S) 
Bernth Olofsson (V) 
Stina Fahlgren (C) 
Käte Alrutz (L) 
Mariam Salem (MP) 
Ewa Jonsson (KD) 
 
Tjänstemän 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Camilla Söderlund kommunikatör 
Cecilia Sandqvist, kommunikatör 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Emil Forsberg, digitaliseringschef 
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§ 85 
Diarienr: ÄN-2021/00082 

Ansökan om medel ur utvecklingsanslag för 
digitalisering och digitaliseringsreserv 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att godkänna ansökan om medel gällande 
utvecklingsanslag och Digitaliseringsreserv enligt tjänsteskrivelsen för 
införande av trygghetsskapande teknik i samtliga vård- och 
omsorgsboenden inom äldreomsorgen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Idag står vi inför ett antal utmaningar kopplat till den demografiska 
utvecklingen och kompetensförsörjning. För att möta den utmaningen 
avser vi att införa och använda trygghetsskapande teknik i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2019-2022 samt vård- och omsorgs 
digitaliseringsplan. 
 

Projekt Trygghetsskapande teknik avser införande och användning av 
digital teknik på vård-och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. 
Trygghetsskapande teknik avser teknik för att utan dröjsmål 
uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd. Projektet omfattar 
ny modern teknik exempelvis trygghetslarm, bildlarm, rörelselarm, 
positioneringslarm, autonom sensor/3D-sensor/trygghetssensor. 
Trygghetsskapande teknik medför kvalitetssäkring av verksamheten, 
trygghet, säkerhet, delaktighet och självständighet för brukare, goda 
effekter på ekonomi och arbetsmiljö.  
 
Anskaffningen av trygghetsskapande teknik följer IT-upphandlingsmodellen 
och har föregåtts av en förstudie och nu genomförs upphandlingsprojekt. 
Projektet har inga medel för genomförande och anskaffning. Med beviljat 
medel ur digitaliseringsreserven möjliggörs införskaffning och införande av 
trygghetsskapande teknik inom samtliga vård-och omsorgsboenden. 
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Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att  
bifalla tjänsteskrivelsen. 

Äldrenämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden beslutat att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Ansökningsblankett Utvecklingsanslag digitalisering och 
digitaliseringsreserv 
Kostnads- och nyttoanalys trygghetsskapande teknik 
Förstudierapport – Trygghetsskapande teknik särskilt boende 

Beredningsansvariga 
Emil Forsberg, Digitaliseringschef 

Beslutet ska skickas till 
Emil Forsberg 
Kommunstyrelsen 
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