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Förslag till remissvar på betänkandet Ombuds tillgång till 
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till remissyttrande och överlämnar det till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
SOU 2021 :39 föreslår att ombud lättare ska få del av vård- och omsorgsuppgifter om 
någon de företräder samt att det ska bli enklare att digitalt få ut uppgifter om 
vårdpersonals behörighet ur det nationella behörighetsregistret. Kommunen är positiv 
till förslagen. 

Besluts underlag 
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-06-30 
Förslag till remissyttrande 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 

Utdragsbestyrkande 
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Tid och plats 
Tisdag den 14 september 2021 kl. 13.15-16: 15 i Stora salen i Åbrogården, Vingåker. 

Beslutande ledamöter 
Robert Skoglund (S), ordförande 
Irene Sandqvist (-),viceordförande 
Inger Lindfors (S) 
Sven-Arne Pettersson (S) 
Camilla Tiredal (S) 
Tommy Björkdal (M), tjänstg. ers 
Louise Karlsson (SO) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Daniel Helmersson (S) 
Tor-LeifThuresson (S) 
Leif Svensson (V) 
Anne - Marie Eriksson (SO) 

Övriga deltagare 
Dag Wallströmer, socialchef 
Emma Bergström, nämndsekreterare 
Jonas Smedbäck. MAS.§§ 71-76 

Paragrafer 

Datum för justering 

Sekreterare 

71 - 88 

2021-09-15 

Ordförande 

Justerande 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämndens namn 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslagsuppsättande 

Datum för anslagsnedtagande 

Socialnämnden 

2021-09-14 

2021-09-17 

2021-10-11 

Förvaringsplats för protokollet 

················~··~~~ . 
Emma Bergström 

Kommunhuset 

Underskrift 
Namnförtydligande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 

 

 

Dag Wallströmer, 0151-19153  

dag.wallstromer@vingaker.se  
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Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se 

 

Remissyttrande  

SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll inom vården 

Inledning  
Nuvarande vårdstruktur och lagstiftning är illa anpassade till det faktum att en stor 
del av de patienter som har störst behov av sjukvård och omvårdnad har stora 
kognitiva svårigheter på grund av demenssjukdom. Om Sverige ska klara en 
anständig äldreomsorg, under den 50 % ökning av behoven som kommer under 
2020-talet, krävs en lagstiftning som stöder förutsättningarna för en trygg och 
säker vård istället för att motverka den.  
  
Utredningens delbetänkande innehöll viktiga förslag som kan leda till en 
säkrare vård bland annat större möjligheter till en sammanhållen dokumentation.  
Det dokumenteras idag allt för mycket på allt för många olika ställen vilket leder 
till att allt för lite av dokumentationen faktiskt är användbar och därför inte 
utnyttjas. En stor del av dokumentationen styrs också av annat än vårdens och 
patientens behov.  
  
Ännu 30 år efter Ädelreformen måste kommunal personal skilja på HSL 
och SoL dokumentation vilka kompletteras med information i olika klinikers och 
vårdcentralers journaler. Lagstiftaren har inte ens kunnat besluta om gemensamma 
arkiverings och gallringsregler för den kommunala äldreomsorgens olika 
journaltyper.  
  
 
 
Ombuds möjligheter att ta del av vissa patientuppgifter  
Utredningens förslag om ökade möjligheter för ombud att få del av 
patientuppgifter är ett litet men nödvändigt steg mot ett regelverk anpassat efter 
verkligheten. Kommunen tillstyrker det förslaget.  
  
Förenklad behörighetskontroll av personal inom vården  

mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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Större delen av utredningen behandlar förslaget om en förenklad tillgång till 
registret över Hälso- och sjukvårdspersonal och dess behörighet. Kommunen 
delar utredningens bedömning att en förbättrad tillgänglighet till registret kommer 
att förbättra patientsäkerheten. Kommunen tillstyrker därför även detta förslag.  
  
Kommunen vill även poängtera den del av utredningen som handlar om 
behörighetsregistrets eventuella roll som underlag för krigsplacering i 
totalförsvaret. Kommunerna har ju i praktiken fått hela ansvaret för civilförsvaret 
och en stor del av totalförsvaret utan att på något sätt fått resurser eller 
befogenheter att kunna leva upp till ansvaret. Givetvis krävs någon form av 
nationellt register över krigsplaceringar så att inte individer blir placerade av flera 
myndigheter på olika ställen som utredningen påpekar.  
 

 

Robert Skoglund 

Ordförande 

Socialnämnden Vingåkers kommun 

   Dag Wallströmer 

   Socialchef 

   Vingåkers kommun 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE    
   
   

Datum  
2021-06-30 

Handläggare  
Dag Wallströmer 
0151-191 53 
Dag.Wallstromer@vingaker.se 
 
Diarienummer  
KS 2020/xxx 
 
 

Förslag till remissyttrande SOU 2021:39 Ombuds tillgång 
till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att 
 
1. Socialnämnden antar förslaget till remissyttrande och överlämnar det till 

Socialdepartementet 
 
Sammanfattning av ärendet 
SOU 2021:39 föreslår att ombud lättare ska få del av vård- och omsorgsuppgifter om 
någon de företräder samt att det ska bli enklare att digitalt få ut uppgifter om 
vårdpersonals behörighet ur det nationella behörighetsregistret. Kommunen är positiv 
till förslagen. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet är endast berett av förvaltningsledningen 
 
Avstämning med andra förvaltningar: 
☐ Kommunledningsförvaltningen 
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen 
☐ Socialförvaltningen 
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar 
 
Bakgrund 
Förslagen finns i utredningens slutbetänkande. Tidigare har viktigare förslag om 
sammanhållen dokumentation inom vård- och omsorg presenterats. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen är positiv till om lagstiftningen på någon punkt anpassas till 
verkligheten. Patientsäkerheten kommer att förbättras av de båda förslagen. 
 



vingaker.se 
 

2 (9) 

Ekonomiska konsekvenser 
Vare sig remissyttrandet eller utredningens förslag bedöms ge några ökade  eller 
minskade kostnader. 
 

 
Bilagor 
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål 
Agenda 2030 
Barnchecklista 
 
Förslag till remissyttrande 
 
 
Beslutet skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 
 
i dels wordformat dels PDF 
 
 
 
 
Dag Wallströmer 
Socialchef 
 
  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

 
 

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande 
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar. 

Ekonomi i balans - Kommunens 
resultat ska under 
mandatperioden uppgå till minst 
1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

"[Klicka och skriv]"  

Skola - Alla barn och ungdomar 
ska inspireras, motiveras och få 
stöd så att deras självkänsla, 
mod och nyfikenhet leder till 
utveckling, lärande och 
framtidstro. 

"[Klicka och skriv]"  
 

Landsbygdsutveckling - Boende 
och verksamma i 
Vingåkersbygden upplever att 
livskvaliteten är hög, inklusive 
tillgången till kommunal service. 

"[Klicka och skriv]"  
 

Hållbar tillväxt - För varje beslut 
i kommunstyrelse och nämnder 
ska det framgå hur det bidrar till 
tillväxt och genomförandet av 
minst ett av de 17 
hållbarhetsmålen i agenda 
2030. 

Se bilaga Agenda 2030. 
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Bilaga 2 - Agenda 2030 

 

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?  
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar. 
 
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive 
mål för att läsa mer.  

 

"[Klicka och skriv]"  

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

Ökad patientsäkerhet kan leda till förbättrad hälsa 
hos vissa individer 
 

  

https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16569
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ingen-fattigdom/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ingen-hunger/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/
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"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
  

 

"[Klicka och skriv]"  
 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/god-utbildning-for-alla/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/rent-vatten-och-sanitet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/billig-och-ren-energi/
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"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/minskad-ojamlikhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbara-stader-och-samhallen/
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"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-konsumtion-och-produktion/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/bekampa-klimatforandringen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hav-och-marina-resurser/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ekosystem-och-biologisk-mangfald/
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"[Klicka och skriv]"  
 

 

"[Klicka och skriv]"  
 

 
  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/fredliga-och-inkluderande-samhallen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/genomforande-och-globalt-partnerskap/
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som 
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller 
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden. 
 
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i 
framtiden? 
 
Ja ☐ Nej ☒ 
 
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut: 
 

1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut? 

 
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin 

mening? 
Ja ☐ Nej ☐ 

  
På vilket sätt? Vad blev resultatet? 

 
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas? 

(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, 
funktionsnedsättning, tro, social ställning) 
Ja ☐ Nej ☐ 

 
På vilket sätt? 

 
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum? 

Ja ☐ Nej ☐ 
 
På vilket sätt? 
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