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Svar på remiss Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer (SOU 2022:41) 

 

Skinnskattebergs kommun överlämnar härmed följande synpunkter på betänkandet. Svaret beslutades 

av Vård och omsorgsutskottet i Skinnskattebergs kommun den 31/10 2022. 

Sammanfattning 

Skinnskattebergs kommun delar utredningens analys av att äldres vård och omsorg behöver förbättras 

och att äldres behov behöver prioriteras. Vi delar också uppfattningen om att de lagar som styr ska 

tillåta välfärdsteknik som behövs för att klara av framtidens utmaningar. Slutligen delar vi också 

slutsatsen om att ökade lagkrav kräver ekonomisk kompensation till kommunerna för att hantera de 

ökade kostnaderna. Vi delar däremot inte det vägval som innebär att det blir en ökad detaljstyrning. 

Mer fokus och kraft behöver läggas på bland annat att undanröja hinder för samverkan mellan 

verksamheter som utför insatser kopplat till det offentliga uppdraget. 

 

Utredningen bör kompletteras  

Skinnskattebergs kommun ställer sig negativ till införandet av den nya lagen i den utformningen som 

beskrivs i utredningen av följande anledningar.  

Utredningen innehåller inte alls underlag och analyser av vilka konsekvenser den skulle medföra för 

kommuner och därmed heller inte om det innebär ytterligare konsekvenser beroende på storlek.  

Terminologin behöver ses över för att allmänheten ska förstå vilken verksamhet som syftas på. Redan 

idag har patienter svårt att skilja på hemtjänst och hemsjukvård. Att införa begreppet kommunal 

primärvård i ordinärt boende kommer att skapa ytterligare förvirring.  

Utredningens förslag på kvalitetsansvarig om verksamhetschefen bedömer att den inte har 

kompetensen föreslås vara sjuksköterska eller läkare. Skillnaden i kompetensnivå upplever vi är för 

luddig och stor, ett förtydligande vilken kompetens som krävs behövs.  

De förslag på förändringar och förflyttningar av paragrafer som i slutändan går igenom efter resultatet 

av alla remissvar kan med fördel hanteras genom att förstärka befintliga lagar istället för att införa en 

ytterligare lag där flera lagar hänvisar till varandra.  
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