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§ 157 Remissbetänkande - Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) 

Ärendenummer SOC 2022/95 

 

Socialnämndens beslut 
− Socialnämnden i Älmhults kommun instämmer med förslagen i betänkandet 

SOU 2022:41 med den motiveringen som återfinns i sammanfattningen av 

ärendet. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till betänkandet som föreslår en ny 

äldreomsorgslag samt stärkt medicinsk kompetens i kommunerna och tycker att 

utredningen belyser de problem som finns idag i äldreomsorgen samt i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

Socialförvaltning i Älmhults kommun tror att via de förändringar som föreslås 

kan verksamheten hitta styrmedel att leda förändringsarbete mot ett alltmer 

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssätt samt 

förbättra och förstärka kvalitén med fokus på de ledord som finns i 

utredningsförslagen. Det vill säga tillgänglighet, samordning, delaktighet, 

kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens och ledarskap. 

Utredningens förslag till lagändringar emottas också positivt i den bemärkelse 

att vissa arbetsuppgifter som stärker kvalitén såsom exempelvis användning av 

planer regleras med ska-krav i lag. Ett exempel för att förbättra kvalitén för den 

enskilde är ska-krav på att sjuksköterska och läkare ska finnas tillgängliga 

dygnets alla timmar för en bedömning vid behov. 

Våra farhågor med förslaget är kopplade till bemanning och den svårighet som 

redan finns idag i att anställa kompetent personal inom alla professioner 

inklusive läkare inom primärvården där det är en stor brist idag som påverkar 

våra medborgare. Lyckas vi inte i bemanningssituationen så kan denna lag och 

de ändringar i andra lagar som är med i förslaget falla platt. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 261 

• SOU 2022:41, Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer 

• Remissmissiv för SOU 2022:41 daterad 2022-07-12 

 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämnden tillägger i beslutsformuleringen "med 

den motiveringen som återfinns i sammanfattningen av ärendet". 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut med den ändring som Lars Ingvert (S) 

yrkat och finner att nämnden beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 



 

 Tjänsteskrivelse  

 2022-10-19  1(2) 

 

 

 

 

Socialförvaltningen  
Åsa Svensson   
asa.svensson@almhult.se 
 

Socialnämnden 

 

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41  

Ärendenummer SOC 2022/95 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till betänkandet som föreslår en ny 

äldreomsorgslag samt stärkt medicinsk kompetens i kommunerna och tycker att 

utredningen belyser de problem som finns idag i äldreomsorgen samt i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

Socialförvaltning i Älmhults kommun tror att via de förändringar som föreslås 

kan verksamheten hitta styrmedel att leda förändringsarbete mot ett alltmer 

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssätt samt 

förbättra och förstärka kvalitén med fokus på de ledord som finns i 

utredningsförslagen. Det vill säga tillgänglighet, samordning, delaktighet, 

kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens och ledarskap. 

Utredningens förslag till lagändringar emottas också positivt i den bemärkelse 

att vissa arbetsuppgifter som stärker kvalitén såsom exempelvis användning av 

planer regleras med ska-krav i lag. Ett exempel för att förbättra kvalitén för den 

enskilde är ska-krav på att sjuksköterska och läkare ska finnas tillgängliga 

dygnets alla timmar för en bedömning vid behov. 

Våra farhågor med förslaget är kopplade till bemanning och den svårighet som 

redan finns idag i att anställa kompetent personal inom alla professioner 

inklusive läkare inom primärvården där det är en stor brist idag som påverkar 

våra medborgare. Lyckas vi inte i bemanningssituationen så kan denna lag och 

de ändringar i andra lagar som är med i förslaget falla platt. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 

• SOU 2022:41, Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer 

• Remissmissiv för SOU 2022:41 daterad 2022-07-12 



 

 Tjänsteskrivelse  

 2022-10-19  2(2) 

 

 

 

 

Ärendeberedning 
Älmhults kommun har getts möjlighet att yttra sig om betänkandet av 

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 

kommuner. 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. Remissen har skickats 

vidare till socialnämnden som fullgör kommunens uppgifter enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 

ansvarar för bedömningar, utredningar och insatser inom äldreomsorg.  

Socialnämndens utskott beslutade 2022-09-07, § 234 med stöd av rutin antagen 

2022-04-27, § 55, att remissen skulle beredas och ett förslag till yttrande skulle 

tas fram till nästkommande ordinarie utskott. Socialförvaltningen föreslår efter 

genomläsning och beredning att socialnämnden instämmer med betänkandets 

förslag. Socialnämnden har att ta ställning till socialförvaltningens förslag. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
− Socialnämnden i Älmhults kommun instämmer med förslagen i betänkandet 

SOU 2022:41. 

 

 

Åsa Svensson Amanda Olsson 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialdepartementet 
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Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer   
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§ 157 Remissbetänkande - Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) 

Ärendenummer SOC 2022/95 

 

Socialnämndens beslut 
− Socialnämndens utskott överlämnar, efter diskussion, ärendet till 

socialnämnden utan förslag till beslut. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till betänkandet som föreslår en ny 

äldreomsorgslag samt stärkt medicinsk kompetens i kommunerna och tycker att 

utredningen belyser de problem som finns idag i äldreomsorgen samt i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

Socialförvaltning i Älmhults kommun tror att via de förändringar som föreslås 

kan verksamheten hitta styrmedel att leda förändringsarbete mot ett alltmer 

hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssätt samt 

förbättra och förstärka kvalitén med fokus på de ledord som finns i 

utredningsförslagen. Det vill säga tillgänglighet, samordning, delaktighet, 

kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens och ledarskap. 

Utredningens förslag till lagändringar emottas också positivt i den bemärkelse 

att vissa arbetsuppgifter som stärker kvalitén såsom exempelvis användning av 

planer regleras med ska-krav i lag. Ett exempel för att förbättra kvalitén för den 

enskilde är ska-krav på att sjuksköterska och läkare ska finnas tillgängliga 

dygnets alla timmar för en bedömning vid behov. 

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 

• SOU 2022:41, Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer 

• Remissmissiv för SOU 2022:41 daterad 2022-07-12 
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 2022-10-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Socialnämndens behandling 

Förslag under sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämndens utskott efter diskussion överlämnar 

ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Lars 

Ingverts (S) yrkande och finner att utskottet beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialdepartementet 
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