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Socialstyrelsen    Dnr 40184/2014 
106 30 Stockholm 
 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre 
personer och bemanning i särskilda boenden; SOSFS 2015:XX (S) 
 
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda 
boenden för äldre syftar till att säkerställa att den enskilde får det bistånd som han 
eller hon har rätt till enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-lagen (2001:453), SoL, samt att 
insatserna genomförs med god kvalitet i den mening som avses i 3 kap. 3 § SoL. 
Reglernas ändamål är således att säkerställa att socialnämnden och den som bedriver 
verksamhet i form av särskilt boende lever upp till de krav som följer av lag.  
 
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd anger inte något specifikt bemanningstal, 
utan att bemanningen ska vara sådan att de krav som anges i SoL uppfylls. 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/2222/FST och S2012/3710/FST) att 
vägleda kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för äldre personer, 
t.ex. avseende bemanningen. Social-styrelsen har bedömt att den vägledningen bör 
ske genom föreskrifter och allmänna råd. Skälet till Socialstyrelsens 
ställningstagande är att myndigheten i tidigare tillsyn och övrig uppföljning samt 
utvärdering sett brister i bemanningen. Dessa brister har medfört att verksamheternas 
kvalitet, innehåll och säkerhet för den enskilde inte har uppfyllt kraven i SoL. 
Socialstyrelsens bedömning är därför att det krävs föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpningen av SoL. Föreskrifterna förtydligar socialnämndens ansvar genom krav 
på tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till 
äldreboende ska få. Utifrån det ska boendet ta fram en plan för hur och när insatserna 
ska genomföras, och anpassa bemanningen efter det. Socialnämnden måste sedan 
regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till. 
 
Socialstyrelsen har nu presenterat de nya föreskrifterna och allmänna råd för 
bemanning på äldreboenden som skall träda i kraft den 31 mars 2015. Föreskrifterna 
och de allmänna råden är i många stycken mycket bra och efterlängtade. Processen 
att ta fram föreskrifterna har varit lång, de skulle egentligen ha börjat gälla den 1 
januari 2014. Den har också varit behäftad med en del konflikter. Främst beroende på 
att man befarat ökade kostnader för kommunerna, men också för vilka boende som 
föreskrifterna ska gälla.  
 
Från den sista mars nästa år ska alla särskilda boenden ha en omsorg som är 
individanpassad, omsorgen ska inte längre vara beroende på hur mycket personal 
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som finns tillgängligt utan utgå från alla boendes behov. Vill en boende gå på 
promenad varje dag så får man anpassa personalstyrkan efter det. Man skall även ta 
hänsyn till den boendes sociala relationer och grundläggande mänskliga behov som t 
ex olika aktiviteter och mellanmänskliga relationer. Det ska också bli tydligt vilken 
omsorg äldre kommer att få, detta ska sedan följas upp. Boendet ska även ha 
bemanning nattetid för att kunna ge de boende stöd och hjälp utan dröjsmål.  
 
Det är dessutom positivt att Socialstyrelsen rekommenderar att personal på 
äldreboenden bör ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg av äldre 
människor och att det ska finnas personal med grundläggande kunskap om 
demenssjukdomar dygnet runt. Den arbetsledande rollen förtydligas även då man 
ställer krav på att det finns personal med förmåga till att handleda, leda och fördela 
arbetsuppgifter dygnet runt. 
 
De nya kraven på tydliga beslut, genomförandeplaner och uppföljning beräknas kosta 
70 miljoner kronor i engångskostnader och sedan cirka 52 miljoner om året. Utöver 
det kan kravet på bemanning nattetid kosta mellan 258 miljoner och 1 miljard kronor 
om året beroende på hur mycket mer personal som behövs. 
Man har inte beräknat vad en eventuell ökning av dagpersonalen skulle kosta 
eftersom det inte är en direkt konsekvens av nya bestämmelser i föreskrifterna. En 
sådan ökning av kostnaderna är orsakad av att bemanningen idag inte svarar mot det 
som redan följer av socialtjänstlagen. 
 
Sveriges pensionärsförbund (SPF) ser med tillfredställelse på att de skärpta kraven, 
förskrifter och allmänna råd, nu ser ut att bli verklighet. Förhoppningsvis träder de i 
kraft i slutet på mars nästa år, om inga nya hinder uppstår på vägen. Det är dags att 
kommunerna lever upp till den nationella värdegrund som numer finns i 
Socialtjänstlagen och som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De föreslagna föreskrifterna och råden 
innebär en tydlig positiv förbättring av vård och omsorg i särskilda boenden med 
förhoppningsvis mindre risk för brister i vården i framtiden.  
Föreskrifterna och råden kommer att innebära en tydligare individuell anpassning av 
insatser och omsorg och i mindre utsträckning som nu utgå från den befintliga 
bemanningen i stället för de individuella behoven. 
 

Vissa svårigheter och risker finns dock i förslaget.  

I de flesta kommuner är det idag en otydlig organisation av personalen i särskilda 
boenden. Omsorgspersonalen, sjuksköterskor och ansvarig läkare har egna chefer 
och organisationer, till och med olika huvudmän. Detta kan allvarligt försvåra det 
teamarbetet och kompetenshöjning som är nödvändig för att förslaget skall få önskad 
effekt. 

De mycket detaljerade biståndsbeslut som är nödvändiga för att bedöma den 
enskildes behov kan medföra en tidskrävande icke önskvärd byråkrati. Hur dessa 
bedömningar skall göras på effektivast och säkrast sätt bör utredas närmare och 
prövas innan beslut. 
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Konsekvensanalysen av kostnaderna för kommunerna är sannolikt alltför optimistisk. 
Förutom ökade kostnader för nattbemanning och den byråkrati som uppstår måste 
kommunerna fortsättningsvis bemanna utifrån de boendes individuella behov. Detta 
torde medföra ökade kostnader för vården som följd, då få kommuner idag lever upp 
till dagens krav. 

 
 
I detta ärende har SPF:s förbundsstyrelse beslutat. Föredragande har varit Professor 
Gösta Bucht 
 
Stockholm den 11 december 2014 
 
 
 
 
 
Christina Rogestam 
Ordförande, SPF 

 Gösta Bucht, SPF 
 

 


