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Förordning om ändring i socialtjänstförordningen
(2001:937);
utfärdad den 11 februari 2016.
Regeringen föreskriver 1 att det i socialtjänstförordningen (2001:937)
ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, av följande lydelse.
2 kap.
3 § I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas
tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma
om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och
den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.
Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.
På regeringens vägnar
ÅSA REGNÉR

1

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 februari 2016.
(Regeringens förordningsmotiv 2016:1).
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Författningskommentar
2 kap.
3 § Syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella behov” är att
tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den enskildes medicinska och sociala behov. Detta innebär endast ett förtydligande av kommunernas nuvarande ansvar. Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes förutsättningar
samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan t.ex. fortsatt placera
äldre i s.k. servicelägenheter med trygghetslarm. Vidare förtydligas att
de äldre som placeras i exempelvis s.k. demensboenden och behöver
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av på boendet
närvarande personal ska sådan finnas. Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres olika behov i
ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och
hjälp än en annan. Genom att utgå från den enskildes behov, undviks
en reglering som innebär att alla de särskilda boendena på ett generellt
och preciserat vis ska ha tillgång till personal dygnet runt med en viss
personalstyrka. Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden
ett incitament att göra en kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp
utifrån den enskildes behov. Av detta följer att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov förändra tillgången till personal.
Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma
att en boende har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett
särskilt boende själv bedöma på vilket sätt tekniskt stöd kan vara
lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används på ett sådant sätt att
det inte är till nackdel för den enskilde.

