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§ 86
Dnr 2020-01162
Svar på Socialdepartementets remiss om fast omsorgskontakt i
hemtjänsten (SOU 2020:70)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-26, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
remiss Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).
Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att utreda och bedöma om möjligheterna till att lagstadga och införa en fast
omsorgskontakt i hemtjänsten (Dir. 2019:52). Utredningen skulle också föreslå vilka
arbetsuppgifter som kan ingå i omsorgskontaktens roll och bedöma vilka kunskaper
och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha.
Sammanfattningsvis anser utredningen att med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål,
personalkontinuiteten kan förbättras och det kan ge ökad tryggheten för både de äldre
och deras anhöriga. Utredningen har funnit att det krävs vissa förutsättningar för att
uppnå de mervärden som är förenade med den fasta omsorgskontaktens arbete, så
som gemensam grundsyn på arbetssätt, flexibel schemaläggning av personal och små
arbetsteam indelade efter geografiskt område. Utredningen anser att den fasta
omsorgskontakten ska ha relevant kompetens i form av undersköterskeutbildning och
att även detta behöver regleras i lag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 102
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26
Yttrande, 2021-02-26
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-02-17, § 12
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-02-10
Utredning, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Justerare
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU
2020:70)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast
omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att förbättra stödet till äldre med hemtjänstinsatser och
även inge en ökad trygghet för anhöriga. Kommunen delar dock inte bedömningen att regleringen
endast ska gälla äldre med hemtjänst, en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till
samtliga personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst, oavsett ålder. Vidare bedömer
kommunen att det finns risker med att låsa sig fast vid endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel
(undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av förnyelse och förändring i verksamheten och
bedöms även vara kostnadsdrivande.
Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun är överlag positiv till förslaget och delar utredningens uppfattning om att en fast
omsorgskontakt i hemtjänsten i grunden är en god idé, som kan bidra till att förbättra stödet till äldre
med hemtjänstinsatser. Även för anhöriga bedöms en fast omsorgskontakt ge en ökad trygghet.
Kommunen ser positivt på att rollen fast omsorgskontakt blir densamma oberoende av i vilken
kommun den äldre bor i, en jämlik kvalitet och socialtjänst i hela landet.
Åldersavgränsning
Kommunen anser dock att det är olyckligt med den åldersavgränsning som finns i utredningsdirektivet,
det vill säga att det endast ska gälla för äldre över 65 år. Genom socialtjänstlagen (SoL) ska alla vuxna,
oavsett ålder vara garanterade samma möjligheter när behoven är lika. Kommunen förordar därför en
ålderneutral reglering, så att en fast omsorgskontakt ska möjliggöras och kunna erbjudas till samtliga
personer som är beviljade hjälp i hemmet i form av hemtjänst.
Kompetenskrav
Kommunen är i sak positiv till att uppdraget som fast omsorgskontakt i hemtjänsten kräver en relevant
utbildning och erfarenhet. Däremot anser kommunen att det finns risker med att låsa sig fast vid endast
en specifik yrkesgrupp och yrkestitel (undersköterska). Detta riskerar att motverka behovet av
förnyelse och förändring i verksamheten, då nya professioner kan komma att utvecklas och finnas
omkring den enskilde inom hemtjänsten i framtiden. För att författningsförslaget ska vara hållbart över
tid så behöver det vara mer öppet formulerat för att möta framtidens hemtjänst.
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Relationen till andra pågående statliga offentliga utredningar (SOU)
Kungsbacka kommun anser att en tydligare koppling mellan detta författningsförslag (SOU 2020:70)
och betänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och hur dessa författningsförslag ska samordnas
och samverkas hade varit önskvärt. Detta då de två betänkandena inte har samma fokus när det gäller
till exempel målgruppsindelningen och jämlik socialtjänst. Vidare behövs det även en samordning och
samsyn i lagstiftningsarbetet i relation till den nyligen inledda utredningen om förslag till ny
äldreomsorgslag (Dir. 2020:142), då också den har ett tydligt målgruppsfokus. Detta sammantaget
kräver en tydligare riktning och samordning, så att inte nya socialtjänstlagen kommer att kompletteras
med ytterligare tillhörande lagkrav i separata föreskrivna lagar med olika fokus.
Finansiering
För att fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska kunna nå de mervärden och effekter som eftersträvas
med lagregleringen, bedömer kommunen att en specifikt riktad statlig finansiering, enligt
finansieringsprincipen, är nödvändig under införandet från och med 2022. Kommunen delar därmed
inte utredningens bedömning om att införandet av fast omsorgkontakt i hemtjänsten skulle kunna
finansieras inom ramen för den redan beslutade äldreomsorgssatsningen från 2021.
Vidare bedömer kommunen att det även är nödvändigt att kommunerna själva, i kombination med
statlig finansiering, behöver beakta lagförslagets konsekvenser och rikta kommunala resurser till
införandet och hemtjänsten för att uppnå lagförslagets intentioner till fullo.
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