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Socialnämnden

Dnr 2017/97
Rekommendation från SKL angående Kvalitet i särskilt boende för äldre
Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Ärendet i korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation
för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. Järfälla
kommun ska ta ställning till om kommunen ska anta rekommendationen.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-28
2. Yttrande 2017-04-28
3. SKL:s dokument Kvalitet i särskilt boende
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation
för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre.
Bakgrunden är att det förslag till bemanningsföreskrifter som Socialstyrelsen arbetat
fram inte blev antaget. Istället valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §), så att det tydligt framgår att det, utifrån den enskildes
aktuella behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan
uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Paragrafen följer nedan:

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. Förordning (2016:90).
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SKL har tagit fram rekommendationen i syfte att stödja kommunernas arbete med
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende. Fokus ska, enligt SKL, vara förnyelse- och
förbättringsarbete.
I dokumentet diskuteras olika områden och dokumentet utmynnar i en
rekommendation med följande punkter:
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter.
Analys och överväganden

Socialförvaltningens analys och underlag till yttrande om rekommendationen finns i
bilaga Yttrande.
Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla
ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
Beslutet berör främst äldre och bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Då definitioner och inriktning många gånger är otydliga eller saknas är det svårt att
göra en bedömning av vilka ekonomiska och reella konsekvenser ett arbete enligt
rekommendationerna kommer att medföra.
Slutsatser

Det förtydligande av Socialtjänstförordningen där det tydligt framgår att det, utifrån
den enskildes aktuella behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan
dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp är viktig och
betonar att individens behov sätts i centrum.
SKL:s rekommendationer är tänkta att stödja kommunerna i arbetet med att öka
kvalitetens i särskilt boende, men tyvärr är innehållet av mycket skiftande karaktär
och utelämnar viktiga aspekter på kvalitet i särskilda boenden. Trots otydligheterna
gör socialförvaltningen bedömningen att rekommendationerna kan antas, då bristen
på definitioner och inriktning också medför fördelen att varje kommun själv kan
anpassa arbetet enligt rekommendationerna till kommunens egen äldreomsorgsmodell och utgå från den i det viktiga förbättringsarbetet.
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