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Yttrande över Framtidens teknik i omsorgens
tjänst (SOU 2020:14)
Sammanfattning
Söderhamns Kommun ställer sig i positiva till de förslag som beskrivs i
betänkande ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Samtidigt lämnar
kommunen synpunkter på skrivningar och begrepp i betänkandet som
ytterligare behöver bearbetning för att kunna användas ändamålsenligt i
kommunal tjänst. Söderhamn kommuns svar lämnas enligt kapitelindelning i
remissunderlaget.
1.5 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
Det framgår inte tydligt vilken kompetens kommunerna ska kunna avropa
från regionerna för bedömningar av individens beslutsförmåga.
3.3 Välfärdsteknik vid nedsatt beslutsförmåga
Det välkomnas att det ges förslag om ett författningsmässigt grepp kring
nedsatt beslutsförmåga. Söderhamns kommun ser det dock som ett problem 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.
Söderhamn kommun välkomnar även att det är bra att inget nytt verktyg
föreslås för att hantera nedsatt beslutsförmåga utan att utredaren pekar på att
SIP metoden redan finns etablerad att använda för detta ändamål.
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8.9.2 Förslag om stärkt informationssäkerhet inom socialtjänsten
Söderhamns kommun ställer sig frågande till utredningens förslag till att
stärka informationssäkerheten inom socialtjänsten. Söderhamns kommun
anser att den lagstiftning som redan nu finns på plats är tillräcklig och att det
är viktigare att efterleva den bättre än att tillföra ny lagstiftning.
8.10 Överväganden och förslag om stöd till personalen
Söderhamns kommun ställer sig starkt bakom utredarnas förslag om statlig
satsning på kompetensutveckling för att driva digitalisering och användning
av smart teknik. Söderhamn kommun menar att det är nödvändigt med
kompetensutveckling för handläggare och legitimerad personal, såväl i
lagstöd för handläggning, förskrivning, beslutsfattande och samverkan som i
faktisk kunskap om välfärdstekniska lösningar
8.12.5 Slutsatser i fråga om styrning och stöd
Söderhamns kommun anser att nationell styrning av äldreomsorgen bör öka
och ställer sig positiv till utredningens förslag. Där Söderhamns kommun
skulle vilja se extra styrning från statligt håll är.
-

Systemharmonisering. Införa en nationell datatyp för äldrevården så
att olika system kan integrera med varandra utan översättning av data
från ett system till ett annat. Detta skulle även kunna få effekter att
konkurrensen bland företag blir större då det är lättare för aktörer
inom äldrevården att byta system då deras data lätt kan migreras
mellan systemen.

-

Göra det mer tydligt vad statens ansvar är inom äldreomsorgen och
vad som är kommunens.

8.15 Digital kompetens hos äldre
Söderhamns kommun ställer sig positivt till statliga medel till
kompetensutveckling hos äldre. Speciellt då detta kan ges till andra
organisationer än bara kommunen och på så sätt stärka det lokala
föreningslivet i samhället.
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