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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 Nästa 
steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer (S2022/03277) 
 

Förslag 
Beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden antar nedanstående svar som sitt eget 

 
 
 
 

Sammanfattning 
Ställningstagandet till förslaget   
Vård- och omsorgsnämnden instämmer i huvudsak med förslaget till en särskild 
äldreomsorgslag. Inte minst utifrån det hälsofrämjande, förebyggande och 
personcentrerade perspektivet samt stärkt samverkan med regionen. Helt i linje med 
omställningen till god och nära vård. 
 
Det är däremot problematiskt att alla kommuner förväntas ha förmåga att hantera de 
förändringar som ett sådant här lagförslag innebär. Ofta har mindre 
landsbygdskommuner svagare kapacitet där ekonomi och kompetensförsörjning blir 
allt större utmaningar närmsta åren och således även förmågan att säkerställa god 
kvalitet. Tillkommer det dessutom ökade kvalitetskrav blir utmaningen än större och 
nationellt stöd behövs.   
 
Nämnden ser specifikt svårigheter med det förslag som rör tillräcklig bemanning just 
utifrån kompetensförsörjningen. Ökade krav, i och med äldreomsorgslagen, i 
kombination med en ökande andel äldre och minskad arbetskraftstillgång, kräver 
utveckling av nya arbetssätt och digitala lösningar. Vård- och omsorgsnämnden vill 
därmed understryka vikten av nationella förstärkningsresurser och stöd i ett sådant 
utvecklingsarbete.  
 

Bakgrund  
Pandemin blottlade strukturella brister i vården och omsorgen till äldre personer. I 
och med förslaget om en äldreomsorgslag tas nästa steg för att utveckla 
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Lagen syftar till att stödja 
en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som utgår från 
individens förutsättningar, behov och delaktighet.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 15 november 
2022. 
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Utredningen föreslår 
I utredningen föreslås bestämmelser om förbättrad samordning, ökad delaktighet, 
tydligare individanpassning, bättre information, ökat förebyggande och 
hälsofrämjande arbete samt tydligare anhörigperspektiv. Utredningen har också tagit 
fram förslag på hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet 
och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård.  
Slutligen föreslås att det ska finnas tillräckligt med personal för att insatserna ska 
kunna utföras i enlighet med de mål och krav som gäller i äldreomsorgslagen. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss av SOU 2022:41 Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer 
 

I tjänsten 
Angelina Andersson 
Utvecklingsstrateg 
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