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I april 2016 infördes i socialtjänstförordningen en
bestämmelse för att stärka bemanningen på äldreboenden.
Bestämmelsen infördes efter ett regeringsbeslut i samråd med
Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen hade
tidigare föreslagit skärpta bestämmelser efter olika uppgifter
om brister. Kommuner uppfattade Socialstyrelsens förslag
som alltför krävande.
Nu drygt ett år senare visar det sig att det sig att det
fortfarande finns brister i bemanningen. Tillägget i
socialtjänstförordningen har inte gett förväntat resultat.

Brister i bemanning trots nya regler
Sveriges Radio har granskat ett 40-tal olika anmälningar
angående bristande bemanning som Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) fått. Det finns fortfarande äldreboenden som har för
lite personal på natten.
Det kan exempelvis handla om att endast två personer ska ha
uppsikt över boende på fyra våningsplan eller avdelningar med
kodlås.
Anmälningarna gäller både kommuner och privata vårdgivare.
IVO har krävt förbättringar i ett trettiotal av de anmälda
vårdgivarna där de äldre lämnats ensamma nattetid. Minst sex av
vårdgivarna har fått böter på vardera över en halv miljon kronor.
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Tidningen Dagens samhälle (Sveriges Kommuner och
Landsting) har i en nyhetsartikel uppmärksammat bristerna.
- Det finns fortfarande boenden som vi anser är underbemannade, och vi har flera pågående ärenden på det här
området, säger Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör på IVO.
Många av IVOs beslut har överklagats till förvaltningsrätten och
ibland även till kammarrätten. Detta gör rättsläget mer osäkert.
När regeringen ändrade i socialtjänstförordningen inledde
Sveriges Kommuner och Landsting ett arbete med att ta fram
rekommendationer för att öka kvaliteten nattetid på
äldreboenden.
Tydligen tar detta kvalitetsarbete alldeles för lång tid eftersom det
fortfarande finns stora brister.
IVO kommer att förtydliga vad som kan ingå i kraven på god
bemanning.

Kommentarer från Curt Karlsson:
Uppgifterna från Sveriges Radio har fått stor
uppmärksamhet i olika medier.
I Kommunala pensionärsråden är det viktigt att
undersöka hur tillståndet är i den egna kommunen.
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Nedanstående uppgifter är hämtade från Socialtjänstförordningen med
kommentarer:

Regeringen beslutade i februari 2016 att införa en ny bestämmelse om bemanning i
socialtjänstförordningen (2001:937), SoF.
Bestämmelsen gäller särskilda boenden för äldre personer enligt 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och avser enbart sådan personal som genomför
service och omvårdnad enligt SoL. Bestämmelsen trädde ikraft den 15 april 2016.
2 kap. 3 § SoF
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
och hälsa.
I motiven till förordningsändringen anges följande: 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.
Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig
säkerhet och hälsa.

3

