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§ 296/2022 

Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer (Dnr KS2022/1493) 
Sammanfattning 
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). 
Socialdepartementet önskar svar senast den 15 november 2022. Kungälvs kommun har fått 
anstånd med svar till den 16 november med anledning av tidpunkt för kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ett nytt förslag till en äldreomsorgslag har tagits fram för att komplettera socialtjänstlagen 
och sammanfattningsvis anges bland annat i utredningen att: 

- Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en 
äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. 

- Utöver äldreomsorgslagen har utredningen 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, 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 också tillvarata de möjligheter som finns i 
att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst 
det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. 

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera 
av de särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor 
samt beskrivit de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och 
sjukvården står inför i dag, såväl som framtidens utmaningar. Mer detaljerade synpunkter 
lämnas direkt under förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer
Bilaga Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss
Bilaga Remiss av SOU 2022_41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer - Svar senast 15_11 2022.msg 
Bilaga Remissmissiv SOU 2022-41.pdf
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har tagit del av remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer och lämnar följande 
synpunkter: 
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 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån 
socialtjänstens perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § 
Hälso- och sjukvårdslagen ”om en verksamhetschef enligt….inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för…..ska en kvalitetsansvarig för 
omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att stödja 
verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i 
förslaget se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig 
som kan säkerställa huvudmannens ansvar för planering, samordning och 
uppföljning av kommunens primärvård. Det borde finnas en liknande 
utifrån uppföljning av socialtjänsten delar. 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-
och sjukvården och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala 
perspektivet tex psykisk ohälsa, ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa 
en läkare men inte en kurator eller psykolog. Inte rätt till dagliga 
aktiviteter m.m. 

 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 
(NOK) är bra. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom 
äldreomsorg utan vårdar människor i alla åldrar. Det kan leda till 
svårigheter sett ur ett styrnings- och ledningsperspektiv, men också ur den 
enskilde medarbetarens perspektiv, vilket lagrum som gäller vid möte med 
patienter i det dagliga arbetet. 

 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad 
sjuksköterska. 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att 
ledningsansvarige ska vara läkare eller sjuksköterska om denne samtidigt 
ska ha specialistkompetens. 

 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill 
Kungälvs kommun lyfta fram som bra. 

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda 
yttrandena om att en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk 
kompetens kommer sannolikt föranleda behov av ökade resurser hos 
kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett 
mer utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade 
varit önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Expedieras till: s.remissvar@regeringskansliet.se (Ange dnr S2022/03277) 
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