Särskilt yttrande till utredningen
Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70)
Tanken om en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten är i grunden en god idé som också
tillämpas i många kommuner. Utredningen har i sin undersökning av området kunnat
konstatera att den tillämpning som finns i landet upplevs som positivt från såväl brukare
som medarbetare och organisation. Frågan är då varför det behöver regleras i lag? Det
enkla svaret på det är att det behövs för att uppnå en jämlik kvalitet över hela landet i
den här delen. Det är en fråga om en jämlik socialtjänst.
Det är därför mycket olyckligt att den åldersavgränsning som finns i utredningsdirektivet
undergräver förutsättningarna för utredningen att lämna ett förslag som innebär en mer
jämlik socialtjänst. Omkring 10 % av dem som idag får hemtjänst är under 65 år och
många av dem har behov av en fast omsorgskontakt. Eftersom någon justering av utredningsdirektiven inte har begärts så blir det omöjligt för utredningen att lämna ett förslag
som skulle ha kunnat stärka och utveckla socialtjänsten till att bli mer kvalitativt jämlik.
Med tanke på att en jämlik socialtjänst är en så grundläggande fråga så hade det varit
angeläget att i utredningen belysa den här problematiken i en djupare mening. Frågan är
om den kvalitet som ett införande av en fast omsorgskontakt för äldre innebär är
proportionerlig i förhållande till den ojämlikhet som uppstår genom att bara erbjuda den
till en grupp människor som finns inom ett visst åldersspann även om behoven är lika?
Min slutsats är att det inte är proportionerligt. En ökad jämlikhet (eller utebliven
minskad jämlikhet) mellan människor är en viktigare kvalitet i ett välfärdssamhälle än
införandet av en fast omsorgskontakt såsom utredningen nu är inskränkt till att föreslå.
När utredningens förslag bereds vidare är det ytterst angeläget att formuleringen i
författningsförslaget görs åldersneutral så att den omfattar alla vuxna människor.
Genom socialtjänstlagen ska alla vuxna, oavsett ålder, vara garanterade samma
möjligheter/erbjudanden när behoven är lika.
I det andra författningsförslaget finns en vällovlig tydlighet när det gäller vilken yrkestitel
som ska kunna uppbära rollen som fast omsorgskontakt. Den riskerar dock att snabbt bli
upphunnen av den utveckling av professioner som kan komma att 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 hemtjänstlandskap.
Förslag till författningsskrivning bör vara:
5b § Som fast omsorgskontakt får bara den personal utses som har lämplig utbildning
och erfarenhet för utförande av uppgifter inom socialtjänsten.
Både avgränsningen i ålder och avgränsningen i forma kompetenskravet undersköterska
riskerar att, både var för sig och tillsammans, göra organisering, planering och
genomförande av hemtjänst ännu mer komplex och de kvalitativa fördelar som
utredningens förslag är tänkta att uppnå riskerar att utebli och/eller få motsatt effekt.
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