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Svar på remiss - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och  
omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Översända denna skrivelse såsom Båstads kommuns yttrande till Socialdepartementet. 
 

 
Sammanfattande synpunkt 
Båstads kommun avstyrker skapande av en särskild äldreomsorgslag. En dubbelreglering av 
kommunernas arbete med äldre, Socialtjänstlag och en ny Äldreomsorgslag, bidrar till stor risk 
för oklarheter och tolkningsproblem. Rätten till bistånd och myndighetsutövningen ska fortsatt 
regleras med stöd av Socialtjänstlagen medan utformningen av biståndet skulle regleras i ny 
lag. Även yngre personer kan omfattas av insatser som normalt ges till äldre är ytterligare en 
komplexitet. 
 
Båstads kommun välkomnar och ser behovet av att stärka äldreomsorgen men menar att detta 
med fördel kan ske på andra sätt än genom ny lagstiftning.  
 

Övriga synpunkter 
Båstads kommun menar att utredningen lyfter fram en rad positiva förslag kopplat till  
utveckling av äldreomsorgen. Utredningens förslag och skrivningar kan säkert bidra till positiv 
utveckling även om de inte bör regleras i lag. Utredningens förslag är i vissa avseenden alltför 
detaljreglerande.  
 
Det är positivt att vikten av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet lyfts fram i  
utredningen. Detta är viktigt och angeläget, såväl ur den enskildes perspektiv som  
samhällsekonomiskt.  
 
Båstads kommun är positiv till att äldre med insatser har rätt till en fast omvårdnadskontakt, 
detta oavsett om de har insatser inom hemtjänst eller på Särskilt boende.  
 
Båstads kommun är positiv till att den enskildes ställning stärks genom bland annat utökade 
krav om framtagande av  individuell plan.  
 
Båstads kommun välkomnar förslag om förstärkningar av hälso- och sjukvårdsinsatser.  
Det är dock viktigt att betona att äldreomsorgen är en helhet där också insatser med stöd och 
Socialtjänstlagen är lika viktiga.   
 
Avslutningsvis konstaterar Båstads kommun att det läggs en rad förslag som kommer att  
ställa krav på en ökad bemanning, i kombination med de ökande behoven också kopplat till  
de demografiska utmaningarna kommer det att ställa väldigt stora krav för att klara  
personalförsörjningen. Detta bör analyseras närmare innan man realiserar delar av förslagen.  
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Ekonomi 
Båstads kommun menar att de ökande kostnaderna inte kommer att täckas av de redan  
utlovade statsbidragen. Förslagen, om de blir genomförda, ska hanteras enligt  
finansieringsprincipen.   
 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Socialdepartementet 
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