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Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse om tillgång till personal i
särskilda boenden för äldre.

Äldres trygghet dygnet runt
- Alla människor ska känna sig trygga på våra äldreboenden såväl dag som
på natten, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Människor liv, säkerhet och trygghet får aldrig äventyras och det är de äldres
behov som ska styra.
Regeringen har bedömt frågan så viktig om tillgång till personal dygnet runt
att den ska regleras i socialtjänstförordningen och inte i myndigheters
föreskrifter.
Den nya bestämmelsen har följande lydelse:
”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.”
Socialtjänstlagen kapitel 5, paragraf 5 har följande formulering:
”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska
ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig
service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.” Lag (2010:427).

1

Tidigare diskussioner om bemanning
Frågan om bemanning i äldreboenden har pågått under flera år. Från olika
håll ställdes krav att bemanningen av personal på alla särskilda boenden
måste öka, främst nattetid. Socialstyrelsen har presenterat olika förslag och
föreskrifter hur dessa brister skulle åtgärdas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menade att det inte behövdes så
detaljerad reglering och pekade bland annat på de stora kostnaderna
åtgärderna skulle medföra.

Sätter press på kommunerna
Regeringens beslut om bemanning sätter press på kommunerna.
Formuleringen ”utan dröjsmål” i dessa sammanhang kan betraktas som en
stark formulering, och är inte förhandlingsbar.
- Många kommuner arbetar nu med den här frågan, men nu får de mer
press på sig att se över hur man ska kunna leva upp till kravet på
bemanning, säger Socialstyrelsen generaldirektör Olivia Wigzell.
Den nya bestämmelsen börjar gälla 15 april.
Enligt kommentarer är pensionärsorganisationer nöjda med regeringens
beslut. Regeringen har ställt vissa medel till förfogande som kommuner kan
söka.
Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar regeringens
beslut:
”Nu kommer ett arbete påbörjas, tillsammans med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, ta fram nya arbetssätt och
rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kommer också att bjudas in att delta. SKL:s styrelse kommer
därefter att rekommendera alla kommuner att anta dessa rekommendationer
om arbetssätt och kvalitet.
Arbetet med att förbättra kvalitet och arbetssätt kommer att ledas av SKL och
startar omedelbart. Det beräknas pågå under två år.”
Källor:

Regeringens pressmeddelande
Vårdfokus pressmeddelande
SKL pressmeddelande
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