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KOMMUNSTYRELSEN 

Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 

Remissvar: Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer 

Sammanfattning 

Täby kommun instämmer delvis i förslagen i utredningen. Med hänsyn till det 
kommunala självstyret anser kommunen att frågor som handlar om 
organisationen av äldreomsorgen ska överlämnas till kommunerna att besluta 
om. 

Kommunen instämmer i att det finns skäl att stärka hälso- och sjukvården för 
personer med insatser från den kommunala omsorgen. Förslagen kan ytterligare 
förtydligas för att kunna anpassas till den kommunala hälso- och 
sjukvårdskontexten.  

Kommunen anser inte att underlaget är tillräckligt för att kunna analysera de 
ekonomiska konsekvenserna av förslagen.  

Synpunkter 

Nedan beskrivs de synpunkter som Täby kommun har på förslagen i betänkandet. 

En äldreomsorgslag   

Lagens tillämpningsområde beskriver vad som utgör äldreomsorg (avsnitt 
7.3.2) 
Täby kommun instämmer i att gruppen äldre är en heterogen grupp och 
begreppen ”åldrande” och ”funktionsförmåga” är relativa. Om och när yngre 
personer ska omfattas av insatser med stöd av äldreomsorgslagen anser 
kommunen kan förtydligas. 

Kontinuitet, trygghet och säkerhet (avsnitt 7.3.11) 
Täby kommun instämmer i att arbetet med att säkerställa personalkontinuitet 
och goda förutsättningar för chefer inom äldreomsorgen är en stor utmaning.  
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Med hänsyn till det kommunala självstyret anser kommunen att frågor som 
handlar om organiseringen av äldreomsorgen i största möjliga mån ska 
överlämnas till kommunerna att besluta om.  

Uppföljning för kvalitetsutveckling (avsnitt 7.3.13) 
Förslaget om att införa krav på att upprätta en kvalitetsberättelse enligt angiven 
tidsplan bedöms vara positivt och kunna bidra till att stärka det systematiska 
kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.  

En nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (avsnitt 7.3.18) 
Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling välkomnas i det 
avseende det kan bidra till att förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll.  

 

Stärkt primärvård i kommuner 

God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården som pågår 
(avsnitt 8.1.4) 
För att Täby kommun ska kunna ta ställning till förlagen som handlar om stärkt 
hälso- och sjukvård i kommunerna behövs ett förtydligande av vilket ansvar som 
läggs på kommunerna för avancerade hälso- sjukvårdsinsatser. Täby kommun 
välkomnar att en utredning får i uppdrag att förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan huvudmännen inom den specialiserade vården i hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Individuell vårdplanering (avsnitt 8.6.2) 
Vad gäller förslagen som syftar till att stärka samverkan mellan kommunen och 
regionen anser Täby kommun att ett förtydligade av vad som förväntas av 
respektive huvudman kan behövas. Samverkan sker redan i olika former och det 
framgår inte huruvida föreslagen föranleder ytterligare åtaganden. Det framgår 
inte hur förslagen om individuell plan förhåller sig till förslagen om samordnad 
individuell plan för personer med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 
både kommun och region.  

Stärkt tillgång till läkare (avsnitt 8.7) 
Att vikten av läkarnärvaro i den kommunala hälso- och sjukvården lyfts fram 
anser Täby kommun vara positivt. Om läkarinsatser ska finnas tillgängliga dygnet 
runt kan ansvarsfördelningen mellan huvudman och vårdgivare behöva 
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förtydligas. Detta gäller särskilt för en kommun med utförare i såväl egen som 
privat regi.  

Stärkt medicinsk kompetens inom omvårdnad och rehabilitering på 
vårdgivarnivå (avsnitt 8.8.2, 8.8.3) 
Täby kommun anser att krav på vilken kompetens som verksamhetschefen 
behöver besitta kan förtydligas. Även huruvida en verksamhetschef är placerad på 
huvudmannanivå eller på vårdgivarnivå som operativ chef kan förtydligas och om 
kraven omfattar verksamhetschef i såväl egen som privat regi. Kommunen anser 
att krav kan ställas på att verksamhetschefen ska besitta högskolekompetens 
inom områden så som somatisk-,  psykiatrisk- eller rehabiliterande/habiliterande 
hälso- och sjukvård. Verksamhetschef för kommunal primärvård behöver 
dessutom ha kompetens om den kommunala hälso- och sjukvårdskontexten. 

Stärkt medicinsk kompetens på huvudmannanivå (avsnitt 8.8.4) 
Täby kommun instämmer i att det är viktigt att stärka hälso- och 
sjukvårdskompetensen i det strategiska arbetet på ledningsnivå i kommunen. 
Kommunen anser att ansvarsfördelningen mellan huvudman och vårdgivare kan 
förtydligas i de fall vårdgivare finns i såväl egen som privat regi.  

 

Konsekvensanalyser 
Täby kommun anser att konsekvensensanalyserna innehåller ett stort mått av 
osäkerhet och att tillräcklig hänsyn inte tagits till kommunala och regionala 
variationer.  

Konsekvensanalyser gällande förslag om en äldreomsorgslag (avsnitt 9.4) 
Täby kommun anser att underlaget som presenteras inte är tillräckligt för att 
kunna analyserna de ekonomiska konsekvenserna. Täby kommun anser att 
konsekvenserna av förslagen behöver utredas vidare innan lagstiftaren tar 
ställning till förslagen. 

Konsekvensanalyser gällande förslag om stärkt medicinsk kompetens 
(avsnitt 9.5) 
Täby kommun anser inte utredningen i tillräckligt hög utsträckning tagit hänsyn 
till de ökade resurser som skulle krävas givet att kommunerna skulle få ett utökat 
hälso- och sjukvårdsansvar enligt förslagen. Det handlar om omfattande 
kostnader för såväl bemanning och kompetensförsörjning som för avancerad 
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medicinskteknisk utrustning. Förslagen innebär en stor omställning av den 
kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen vilket skulle kräva en långsiktig 
finansiering.  


	Remissvar: Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
	Sammanfattning
	Synpunkter
	En äldreomsorgslag
	Lagens tillämpningsområde beskriver vad som utgör äldreomsorg (avsnitt 7.3.2)
	Kontinuitet, trygghet och säkerhet (avsnitt 7.3.11)
	Uppföljning för kvalitetsutveckling (avsnitt 7.3.13)
	En nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen (avsnitt 7.3.18)

	Stärkt primärvård i kommuner
	God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården som pågår (avsnitt 8.1.4)
	Individuell vårdplanering (avsnitt 8.6.2)
	Stärkt tillgång till läkare (avsnitt 8.7)
	Stärkt medicinsk kompetens inom omvårdnad och rehabilitering på vårdgivarnivå (avsnitt 8.8.2, 8.8.3)
	Stärkt medicinsk kompetens på huvudmannanivå (avsnitt 8.8.4)

	Konsekvensanalyser
	Konsekvensanalyser gällande förslag om en äldreomsorgslag (avsnitt 9.4)
	Konsekvensanalyser gällande förslag om stärkt medicinsk kompetens (avsnitt 9.5)




