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Sammanfattning
Nässjö kommun är positiv till författningsförslagen i betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” SOU 2020:14. Nässjö kommun delar också den bredare synen på välfärdsteknik som inbegriper teknik till stöd för personal och omsorgsgivare och som omfattar även artificiell intelligens (AI) och automatisk robotiserade
processer (RPA).
Det välkomnas att det ges förslag om ett författningsmässigt grepp kring nedsatt
beslutsförmåga. Vi ser det dock som en brist i att direktiven endast omfattar äldreomsorgen. För en kommun som också bedriver verksamhet för personer med
funktionsnedsättning kommer det lagmässiga stödet att halta. Inom funktionshinderomsorgen finns också problematiken med nedsatt beslutsförmåga. Därför borde
motsvarande förändringar i LSS-lagen föreslagits som för socialtjänstlagen. Konsekvensen av detta riskerar att införandet av välfärdstekniken inom äldreomsorgen
och funktionshinderomsorgen kommer i otakt.
Utredningen beskriver väl hur tekniken kan användas på nuvarande äldreomsorg.
Nässjö kommun hade gärna sett att utredningen problematiserat om framtidens
omsorg. Den enskilde kan med teknikens hjälp bli mer oberoende och ges större
möjlighet till ett självständigt liv. Den enskildes behov kan då tillgodoses på annat
sätt (med teknikens hjälp). Enligt SoL 4 kap. 1§ Den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Det hade varit intressant om utredningen haft ett resonemang om den enskildes ansvar att införskaffa tekniska lösningar utan vare sig bistånd eller förskrivning av vissa tekniska hjälpmedel.
Nässjö kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet samverkan med
hjälpmedelscentralen, inom ramen för RSS, om utveckling av välfärdsteknik som
ett nytt produktområde.
Hindren är bra beskrivna. Vi ser dock inte att förslagen löser de lagstigningsmässiga
krockar som uppstår när t.ex. journaler ska delas mellan huvudman flödet emellan
och inom huvudmän.
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Nässjö kommun ställer sig bakom SKR:s synpunkter som är beskrivet i det särskilda yttrande av experten Greger Bengtsson.
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