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§ 73    VON/2022:60   

Yttrande över remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 
2022:41)  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 

och bedömning och översänder det till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har översänt remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och 

jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) för nämndens yttrande. 

Katrineholms kommun har utsetts till remissinstans. Svar önskas senast den 7 oktober 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare med uppdrag att 

föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen 

kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får 

kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från 

äldreomsorgen. 

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och 

omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att 

utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det 

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. 

Vård-och omsorgsförvaltningens synpunkter 

Det behövs ett tydligare uppdrag för äldreomsorgen. Förslaget om en äldreomsorgslag 

är ett sätt att göra den förändring som behövs. De allra flesta förslagen i utredningen är 

bra och kommer att vara till hjälp för våra äldre. Kommunen är därför positiv till en 

äldreomsorgslag. En del förslag behövs även för andra grupper än just äldre. Även dessa 

kan komma att efterfråga en egen lagstiftning. Av den anledningen skulle det möjligen 

vara bättre att förtydliga kraven i den socialtjänstlag (2001:453) som redan finns och 

komplettera med förordning.  
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Förslag om en äldreomsorgslag 

Utredaren har uppmärksammat de problem som finns. Det är positivt att de 

förebyggande och personcentrerade åtgärderna lyfts fram. Bedömningen är att 

förslagen kommer att leda till förbättringar för äldre personer.  

Det är, som professor emeritus Marta Szebehely och kommunals utredare Marie 

Huupoonen uttrycker i sina särskilda yttranden, viktigt med uppföljningsbara 

målsättningar. De föreslagna 20 § och 21§ i förslaget om en äldreomsorgslag, som gäller 

hur många chefer och personal en vårdgivare bör ha, behöver utredas separat. 

Förslagen bör sedan finnas i förordning. När det gäller 22 § om fast omsorgskontakt 

kommer kommunerna att behöva stöd i att tolka lagstiftningen.  

Föreslagna förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Kommun och region kan ha olika uppfattningar om hur den enskilde ska få den hjälp 

den har rätt till. Därför är det bra att det betonas i utredningen att kommuner och 

regioner ska samverka med varandra vid planering och utveckling av hälso- och 

sjukvården. 

De föreslagna nya funktionerna ledningsansvariga i region och i kommun är bra förslag. 

Även kvalitetsansvarig för omvårdnad och kvalitetsansvarig för rehabilitering i kommun 

är bra förslag som kommer att bidra till ökad kvalitet. Det är även positivt att regionerna 

ska vara tillgängliga för viss handledning och fortbildning. Bra är även förslaget om 

möjlighet till medicinsk bedömning dygnet runt samt erbjudande om fast läkarkontakt i 

särskilt boende.  

Kommunen har noterat att kostnadsberäkningar för föreslagna ändringar finns i 

utredningen men önskar ändå framhålla vikten av att kommunerna kompenseras för de 

kostnader som uppstår. 

Ärendets handlingar 

• Remiss Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer (SOU 2022:41) 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 

Björn Wahlund (L).  

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 

 

https://www.regeringen.se/49ef2a/contentassets/bf57c17d12804992acf4b31349f0df75/sou-2022_41.pdf
https://www.regeringen.se/49ef2a/contentassets/bf57c17d12804992acf4b31349f0df75/sou-2022_41.pdf
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