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Remissvar på förslag till föreskrift och allmänna råd om hem för vård 
eller boende (dnr 934/2016) 
 
 
Statens institutionsstyrelse (SiS) är generellt sett positiv till remitterat förslag för att 
förstärka kvalitet och säkerhet inom hem för vård eller boende. SiS anser att tillgång till 
kompetens och relevant utbildning hos personalen vid HVB är avgörande för att 
säkerställa en trygg och säker vård där enskilda bemöts med respekt och omtanke.   
 
SiS har följande kommentarer utifrån förslagets kapitelindelning. 

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 
Enligt 1 kap. 1 § andra stycket ska SiS tillämpa föreskrifterna i 2 kap. I 2 kap. 3 § p.1 
finns emellertid en bestämmelse som hänvisar till 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen 
(2001:937). Denna gäller inte för SiS. 

2 kap. Ledningssystem 
I Allmänna råd gällande egenkontroll uppfattar SiS att det första rådet avser att spegla 
en evidensbaserad praktik. Då bör lydelsen vara bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap, beprövad erfarenhet samt den enskildes preferenser/önskemål. 

4 kap. Genomförandet av vården 
Se kommentar 2 kap. Ledningssystem. 

6 kap. Personalens kompetens 
1§ Behåll kravet på relevant högskoleutbildning för föreståndaren utan undantag. SiS 
bedömning är att det i praktiken inte går att skilja ut sådana HVB-hem som bedriver 
behandling eller utredning från sådana som antingen har tjänster av mer akut karaktär 
eller ett boende. Vid tidpunkten för en placering av en enskild på ett HVB-hem är det 
inte möjligt att helt säkerställa att den bedömning och planering av innehåll och syfte 
med vården sedan kommer att motsvara de behov som under vistelsen visar sig finnas.  
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2§ Ange i första meningen att den övriga personalen ska ha en utbildning med relevant 
innehåll, erfarenhet och personlig lämplighet. Gör ett tillägg i meningen som handlar 
om när det i verksamheten ges behandling av en viss metod att den personalen ska ha 
tillräcklig och relevant utbildning och erfarenhet av den eller de metoder som ska 
tillämpas.    
 
3§ I Allmänna råd om introduktion och kompetensutveckling lägg till 
kunskapsområdet etik och bemötande i introduktionen. 

8 kap. Verksamhetens lokaler 
En grundläggande rättighet för inskrivna ungdomar och klienter är att kunna erhålla en 
trygg och säker vård. SiS föreslår en skärpt skrivning med avseende på rummen att 
dessa ska, inte bör, vara låsbara.  
 
 
 
 
Beslut har fattats i detta ärende av enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har 
varit utbildningsledaren Eva Lif Redestam. 
 
 
 
 
 
 
Anita Andersson  
 
                                                                                       Eva Lif Redestam 
 
 
 
 
Kopia till:  
SiS ledning 
Hk-chefer 
Institutionschefer 
Avd. för utv. av vård och behandling 
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