
 

 

 

 

(Tilläggs) Förslag 

 

Ärende 19: God och nära vård- En reform för ett hållbart 

hälso-och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) - svar på remiss 

från Socialdepartementet 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Att skrivelse till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 
2020, bilaga 1, överlämnas till Socialdepartementet som Huddinge 
kommuns yttrande över betänkandet God och nära vård- En reform för ett 
hållbart hälso-och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) med följande tillägg: 

 

• Huddinge kommun vill se ett övergripande ansvarstagande och en 
jämlikt utformad vård för psykiatri och fysioterapi. Därför anser 
Huddinge kommun att av de två betänkanden som redovisas är det 
som beskrivs som – ”vidareutveckling av det befintliga systemet till 
ett omarbetat kompletterande nationellt utformat system som syftar 
till att skapa långsiktighet och förutsättningar för vårdetableringar i 
geografiska områden där tillgången till vård är mindre” att föredra för 
en likvärdig vård oavsett vart man bor i landet eller länet. 

 

Bakgrund 

Remissen från Socialdepartementet ämnar till en god och nära vård ur ett 
nationellt perspektiv. Det anstår oss därför också att uttala oss om 
helheten såväl som processen för hur vi uppnår detta mål. Förvaltningens 
synpunkter lyfter viktiga aspekter för att uppnå målet och även stärka 
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slutresultatet genom en tydligare kommunalt perspektiv och inverkan samt 
samverkan. Vänsterpartiet är positiva till dessa delar av yttrandet.  

 
I underlaget lyfts det dock fram psykiatrin och fysioterapin speciellt där två 
betänkanden föreslås. Ett med obligatoriskt införande av lagen om valfrihet 
(LOV) och det andra som vi förespråkar som upprätthåller Hälso- och 
Sjukvårdslagens (HSL) intention där vård skall vara tillgängligt för alla och 
ges efter behov. Vi ser ingen anledning till att förespråka alternativet med 
LOV som innebär ett demokratiskt angrepp på regionernas 
självbestämmande och som inte uppfyller HSL intention som vi tidigare 
beskrivit. 
 
Frågan kommer till oss som en kranskommun till storstaden, huvudstaden 
och där vi har goda kommunikationer och nära till vård. Vi måste dock blicka 
ut i det nationella perspektivet och i solidaritet med landsortskommuner visa 
att även vi vill se en god och nära vård nationellt och inte bara för vår 
kommun.  
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