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Plats och tid

Digitalt via länk och sammanträdesrum Ygden, Torggatan, 10,
Tingsryd
Onsdag, 2021-02-10, kl. 13:00-17:40. Ajournering kl. 14:40-14:50
och kl. 16:35-16:45

Beslutande

Magnus Carlberg (S), ordförande
Jan Preben Olsen (S), via länk
Anders Nilsson (S), via länk
Annika Gustafsson (KD), via länk
Johan Karlsson (C), via länk
Ann-Charlotte Cato (C), via länk
Björn Elmqvist (C), via länk
Ingegerd Carlsson (SD), via länk
Stig Olsson (M), via länk
Martin Hansson, vård- och omsorgschef
Oskar Widell, sekreterare
Anna Kuittinen, ekonom
Erica Ottosson, VFU-student Örnen
Christoffer Karlsson, verksamhetschef ÄFO,
Jennie Berggren, områdeschef Solängen Ryd, via länk, § 13
Hanna Henriksson, områdeschef Konga Allhus, via länk, § 13
Helen Östman, upphandlare, via länk, § 23
Pernilla Risberg, socialt ansvarig socionom, via länk, § 24
Eva Bergmark, Personliga Ombud Kronoberg, via länk, §§ 1-6
Maria Olausson (V), icke tjänstgörande ersättare, via länk
Suzanne Thyborn (S), icke tjänstgörande ersättare, via länk, §§ 1-7, 13
Anna Johansson (C), icke tjänstgörande ersättare, via länk §§ 1-7, 13

Övriga närvarande

Johan Karlsson (C)

Justerare
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, 2021-02-16 kl. 16:00
.........................................................................

Paragrafer 1-10, 12-24

Oskar Widell

Ordförande

.........................................................................

Magnus Carlberg (S)

Justerare

.........................................................................

Johan Karlsson (C)

Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Datum då
anslaget sätts upp

Datum då

2021-02-17

anslaget tas ned

2021-03-11

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd
.........................................................................
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§ 22

Remissvar avseende utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
(SOU 2020:70)
VON/2020:359 1.9.1
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avge följande remissvar avseende utredningen
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).

Svar
Vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun har följande synpunkter på betänkandet
SOU 2020:70 samt tillhörande förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453):
Tingsryds kommun ser det som positivt att reglera uppdraget och innehållet i rollen ”fast
omsorgskontakt” enligt föreslagen ny paragraf 5 kap. 5 a § SoL.
Tingsryds kommun delar intentionen i föreslagen ny paragraf 5 kap. 5 b § SoL. Att den
fasta omsorgskontakten har en tillräcklig kompetens som krävs för uppdraget är ett viktigt
led för att öka både kvalitet och innehåll i verksamheten samt för att öka ambitionsnivå och
status för kompetensen inom hemtjänsten. Dock bedömer Tingsryds kommun att det i
praktiken kan bli svårigheter om kompetensen begränsas till att bara den som innehar
yrkestiteln undersköterska får vara fast omsorgskontakt. Särskilt i glesbygdskommuner
kan detta bli svårt att uppfylla kopplat till rekryteringssvårigheter. Tingsryds kommun
föreslår att använda begrepp som exempelvis bör/kan med
fördel/företrädesvis/rekommenderas istället för får/skall. Det vill säga att i lagparagrafen
ha en tydlig ambitionsnivå/målsättning istället för att reglera med detaljstyrning. Om denna
ändring tas hänsyn till är Tingsryds kommun positiva till att lagändringen införs redan 1
juli 2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 från vård- och omsorgschef
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten - Betänkande av Utredningen om fast omsorgskontakt i
hemtjänsten.
Remissmissiv SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till remissvar.
Johan Karlsson (C) yrkar att följande text i förvaltningens förslag till remissvar stryks:
”Dock bedömer Tingsryds kommun att det i praktiken kan bli svårigheter om kompetensen
begränsas till att bara den som innehar yrkestiteln undersköterska får vara fast
omsorgskontakt. Särskilt i glesbygdskommuner kan detta bli svårt att uppfylla kopplat till
rekryteringssvårigheter. Tingsryds kommun föreslår att använda begrepp som exempelvis
bör/kan med fördel/företrädesvis/rekommenderas istället för får/skall. Det vill säga att i
lagparagrafen ha en tydlig ambitionsnivå/målsättning istället för att reglera med
detaljstyrning.”
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Carlbergs (S) yrkande mot Johan Karlssons (C) yrkande och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Magnus Carlbergs (S) yrkande.
Omröstning begärs
Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Magnus Carlbergs (S) yrkande
Nej-röst för bifall till Johan Karlssons (C) yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att bifalla Magnus
Carlbergs (S) yrkande:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Jan Preben Olsen (S)
Anders Nilsson (S)
Annika Gustafsson (KD)
Ingegerd Carlsson (SD)
Johan Karlsson (C)
Ann-Charlotte Cato (C)
Björn Elmqvist (C)
Stig Olsson (M)
Magnus Carlberg (S)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

3

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Justerare
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