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Remiss svar lämnat av Socialnämnden i Vimmerby kommun
Remissmissiv SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Frågor att ta ställning till i remissunderlaget

Socialnämnden i Vimmerby kommun ger följande svar på frågorna som ställs i
remissunderlaget:
1. Socialnämnden i Vimmerby kommun ser positivt på arbetssättet som följer av fast
omsorgskontakt. Idag finns kontaktpersonal inom vård och omsorgsarbete som svarar
för ett större ansvar för vården och omsorgen runt brukaren. Dock ses en del
svårigheter som rör upprätthållande av arbetssättet såsom t ex vad gäller
kompetensnivå och att uppnå en effektiv planering vad gäller utförande av insatser
samt risk för sårbarhet i utförandet av insatser. Det finns också risk för att det kommer
råda viss otydlighet gentemot gränsdragningen och begreppet fast vårdkontakt.
2. Vad gäller förslaget att som ”fast omsorgskontakt” endast får utses den som innehar
yrkestiteln undersköterska, i enlighet med de regler som föreslås i betänkandet Stärkt
kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) och i promemorian Reglering av
undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15), ser
socialnämnden förslaget som en stor svårighet vad gäller upprätthållande av
kompetensnivå. Det finns redan idag svårigheter att upprätthålla denna
kompetensnivå, trots den senaste satsningen i form av bland annat Äldreomsorgslyftet.
Socialnämnden ser dock väldigt positivt på ambitionsnivån, farhågan rör mer den
delen som är kopplad till realiteten. I och med förändringen framhålls också
yrkestitulaturen undersköterska i större utsträckning än vad som i praktiken sker i
Vimmerby kommun just nu (där begreppet omsorgsassistent används). Socialnämnden
i Vimmerby kommun ser positivt på att uppnå en nationell samstämmighet i titulatur
men att det finns risk att socialtjänstperspektivet tonas ned då det mer historiskt har
kopplats samman med hälso- och sjukvård.
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3. Vad gäller tidsperspektivet förslås förändringen träda i kraft 1 januari 2030.
Remissinsatserna ombeds också ta ställning till tidigarelagt ikraftträdande den 1 juli
2024. För att åstadkomma denna förändring fordras tid och ekonomiska resurser. I det
perspektivet framstår tidsplanen med ikraftträdande 1 januari 2030 som mest rimligt.
Att förändringen skulle träda i kraft 1 juli 2024 anses ligga för tidigt. Förändringen
behöver ske stegvis och successivt – detta omställningsarbete kommer kosta en del
pengar där ekonomiskt stöd kommer fordras.

Avslutningsvis vill socialnämnden i Vimmerby kommun skicka med att man kan se en
del ekonomiska utmaningar vad gäller upprätthållande av utbildningsnivå (trots
statliga utbildningspengar) samt i form av rekrytering.

Med vänliga hälsningar

Anette Nilsson
Socialchef

