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Remissvar- Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer, SOU 2022:41 

Sammanfattning 
Storfors kommun instämmer i utredningen om behovet av att utveckla äldreomsorgen och den 
kommunala hälso och sjukvården med syfte att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god 
kvalitet som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet där boendeformen 
för den enskilde inte ska ha någon betydelse. 

En statlig reglering ökar jämlikheten för den enskilde men kan även bli en stor utmaning för 
den lilla kommunen vilken personalmässigt konkurrerar med större kranskommuner. 

Utredningens förslag innebär inskränkningar i den kommunala självstyrelsen, till förmån för 
en tydligare reglering och ökad likvärdighet vilket bedöms ge kommunen ökade kostnader 
som är svåra att bära. Ekonomisk kompensation ses som en förutsättning. 

Beaktande 
För att åstadkomma ett hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade 
förhållningssättet med likvärdig kvalitet behöver de statliga finansiella resurserna samt 
kunskapssatsningarna öka för att komma kommunerna tillgodo 

Hänsyn behöver även tas till demografi, tillgång till allmänna kommunikationer samt 
de minsta kommunernas utmaningar. 

För att främja fler friska och självständiga individer högre upp i åldrarna ses ett behov 
av en översyn av regelverk runt samt tillgång till färdtjänst och allmänna 
kommunikationer 

Fortsatta satsningar på välfärdsteknik och samverkan/informationsutbyte runt enskild 
individ ses som en förutsättning för att möta utredningens intentioner om ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg. 

Att avlasta/styra antal medarbetare för första linjens chef ses som ett arbetsgivaransvar 
snarare än ett statligt ansvar. Tillgång på personal, organisationen i respektive 
kommun samt arbetsgivarens ekonomiska utmaningar spelar en betydande roll för 
arbetsmiljön 
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