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Förord 

Socialstyrelsen som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken har 
uppfattat ett behov från miljö- och hälsoskyddsnämnderna om vägledning 
när det gäller tillsyn av vårdlokaler. 

Denna rekommendation ska vara ett hjälpmedel för de kommunala miljö- 
och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn över vårdlokaler. I dokumentet 
beskrivs olika myndigheters ansvar för tillsynen av vårdlokaler enligt miljö-
balken, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen 
och socialtjänstlagen. Här beskrivs också verksamhetsutövarens ansvar, 
miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och Socialstyrelsens tillsynsverk-
samhets ansvar liksom andra myndigheter och annan lagstiftning som kan 
beröra tillsynen.  

 
Agneta Holmström 
Enhetschef 
Enheten för hälsoskydd och smittskydd 
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Sammanfattning 

Socialstyrelsen som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken har 
uppfattat ett behov från miljö- och hälsoskyddsnämnderna om vägledning 
när det gäller tillsyn av vårdlokaler. Verksamheter som bedrivs i dessa loka-
ler är hälso- och sjukvård, socialtjänst, tandvård samt annan vård eller om-
sorg. Vårdlokaler och skötseln av dessa ska enligt miljöbalken inte innebära 
olägenhet för människor som vistas i lokalen. 

Det som har uppfattats som otydligt är vilken tillsynsmyndighet som är 
ansvarig för tillsynen över hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens loka-
ler och med stöd av vilken lagstiftning tillsynen ska ske i de fall flera lagar 
kan tillämpas. De olika tillsynsmyndigheternas tillsyn kan beröra samma 
tillsynsobjekt men avse olika företeelser i, och konsekvenser av verksam-
heten.  

Idag varierar det hur tillsynen av vårdlokaler hanteras i kommunerna. Det 
behövs därför ett tydliggörande av ansvarsfördelningen för att skapa en lik-
värdig, effektiv och rättssäker tillsyn över hela landet.  

Denna rekommendation ska vara ett hjälpmedel för de kommunala miljö- 
och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn över vårdlokaler. I dokumentet 
beskrivs olika myndigheters ansvar för tillsynen av vårdlokaler enligt miljö-
balken, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen 
och socialtjänstlagen. Här beskrivs också verksamhetsutövarens ansvar, 
miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och Socialstyrelsens tillsynsverk-
samhets ansvar liksom andra myndigheter och annan lagstiftning som kan 
beröra tillsynen.  
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Inledning 

Denna rekommendation berör främst lokaler som omfattas av miljöbalken 
(MB), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL), tand-
vårdslagen (TL) och socialtjänstlagen (SoL). Dokumentet berör inte egen-
vård i hemmet eller i annan lokal eller verksamhet. Här hanteras inte heller 
tillsynsansvaret för djur i vård- eller omsorgsverksamheter. 

Kommunen ska enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. lokaler för vård 
eller annat omhändertagande.1 Operativ tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 
MB är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor (miljö-
och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande). Tillsynsansvaret gäller inom-
husmiljön i lokalerna, objektsburen smitta (ofta delat tillsynsansvar) och 
utsläpp från lokalen som kan påverka omgivningens hälsa och miljö såsom 
avfall, avlopp och luftföroreningar. Med lokaler för annat omhändertagande 
menas t.ex. polisarrest, häkte och kriminalvårdsanstalt.  

En bedömning ska göras om vistelsen i lokalen kan innebära en olägenhet 
för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig, 9 kap. 3 § miljöbalken. Ofta vistas 
man endast tillfälligt i dessa lokaler, men vid en bedömning om olägenhet 
ska även hänsyn tas till personer som är något mer känsliga än normalt.2   

Verksamheter som syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdo-
mar och skador omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen 
och/eller socialtjänstlagen och bedrivs i lokaler för vård eller omsorg.  

                                                 
 
1 45 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
2 Regeringens proposition 1997/98:45 del 2, s. 109. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens  
tillsyn omfattar inomhusmiljön m.m. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd  
Operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är bl.a. den kommunala 
nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor (miljönämnd eller motsvarande). 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar på alla slags vårdlokaler 
och annat omhändertagande, när det gäller inomhusmiljö, exempelvis fukt, 
mögel, ventilation, radon, vatten och avlopp, avfall, legionella samt bas-
sängbad. Tillsynen kan även omfatta kemikalier.  

Tillsynen av vårdlokaler och vårdverksamheter är inriktad på verksam-
heternas egenkontroll. Ofta måste man på plats kontrollera om rutinerna är 
tillräckliga eller om det är skäligt att kräva åtgärder och/eller en förbättrad 
egenkontroll.  

Prioriteringar i tillsynen 
Tillsynsbehovet varierar betydligt mellan olika vårdlokaler och prioritering-
arna behöver göras utifrån vilken risk för olägenhet för människors hälsa 
verksamheten innebär. Prioriteringarna kan inte utgå från vilken slags vård-
lokal det är utan varje vårdlokal ska istället bedömas utifrån ett antal krite-
rier. Hög prioritet ska ges lokaler där 
• många personer vistas (exempelvis stora vårdhem) 
• det finns personer som har svårt att hävda egna intressen (exempelvis 

dementa) 
• det finns stora smittspridningsrisker 
• det uppstår mycket avfall 
• det hanteras mycket (eller farliga) kemikalier 
• det finns ett stort ventilationsbehov (exempelvis p.g.a. kräkningar, avfö-

ring) 
• det är samma personal som gör allt, dvs. vård, mathantering, städning 

m.m. (hygieniska risker). 
Regelbunden tillsyn är i många fall inte motiverad när det gäller vårdlokaler 
utan den genomförs enbart efter klagomål. 

Egenkontroll 
Alla som bedriver en verksamhet som kan innebära risk för olägenhet för 
människors hälsa ska ha ett system för egenkontroll av verksamheten.3 

                                                 
 
3 26 kap. 19 § miljöbalken. 
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Denna egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren 
fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och 
förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.  

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras och 
kontrolleras. Verksamhetsutövaren ska även hålla sig underrättad om verk-
samhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Egenkontrollen ska anpassas 
till varje enskild verksamhet så att kraven är relevanta och inte orimliga, 
men ändå omfatta det som krävs för att miljöbalkens syften uppfylls.  

En god egenkontroll av verksamheter i vårdlokaler kräver samarbete mel-
lan fastighetsägare och vårdgivare och en tydlig fördelning av ansvarsområ-
den. För bostäder är det ofta fastighetsägaren som är verksamhetsutövare. 
När det gäller vårdlokaler kan det vara antingen fastighetsägaren eller vård-
givaren som är verksamhetsansvarig. 

Den operativa tillsynsmyndigheten har i uppgift att granska och bedöma 
verksamhetsutövarens egenkontroll. Tillsynsmyndighetens uppgift är både 
att kontrollera att verksamhetsutövaren följer gällande bestämmelser, men 
även att ge råd och stöd. I hälsoskyddsfrågor är kommunens miljö- och häl-
soskyddsnämnd tillsynsmyndighet. 
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Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och 
sjukvård, tandvård samt socialtjänst 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårdslagen, tand-
vårdslagen och socialtjänstlagen4 och tillsynen utförs av de regionala till-
synsenheterna.  

Ledningssystem 
Ledningssystem är ett system för att fastställa principer för ledning av verk-
samheter. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlö-
pande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det innebär att vårdgiva-
ren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, (LSS) med stöd av ledningssyste-
met ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verk-
samhetens kvalitet. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.5 

Grundläggande delar av ledningssystemet är riskanalys och egenkontroll. 
Planer, ansvarsfördelning, rutiner m.m. som säkerställer tillräcklig rengöring 
av lokaler och inredning ingår i verksamhetsutövarens ansvar om egenkon-
troll. Det finns också en handbok som förtydligar föreskriftens innebörd. 
Mer information om ledningssystem finns på Socialstyrelsens webbplats.  

Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvård 
samt tandvård 
Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga skador och elimi-
nera risker för patienten i hälso- och sjukvården.6  

Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter utövar tillsyn av både hälso- 
och sjukvårdsverksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalen (legitime-
rad personal och sådan som arbetar eller biträder med hälso- och sjukvårds-
insatser på uppdrag av legitimerad personal). 

Socialstyrelsens tillsynsbefogenheter regleras i PSL. Här återfinns både 
krav på verksamheter, hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsens befo-
genheter och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) befogenheter. 
Vad som är att betrakta som hälso- och sjukvårdsverksamhet regleras i HSL. 

                                                 
 
4 Den 1 juni 2013 övergår tillsynen från Socialstyrelsen till Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg. 
5 (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-
bete. 
6 7 kap. 3§ och 3 kap. PSL. 
 



 
 

12 

Exempel på det som Socialstyrelsen har tillsyn över är sjukhus, vårdcen-
traler, tandvård, privatläkarpraktiker, elevhälsovård, sjukgymnastik m.m. 
Alternativmedicin och liknande omfattas inte av den tillsynen. Om brister 
som upptäcks gäller personalen kan anmälan göras till hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd. I övrigt har Socialstyrelsen befogenheter att meddela 
vitesföreläggande och att stänga ned verksamheter. 

God hygienisk standard infördes som ett specificerat krav i HSL och TL 
den 1 juli 2006. Det innefattar enligt förarbeten7 krav på bl.a. lokaler, ut-
rustning, tillgång till vårdhygienisk kompetens och även vårdens organisa- 
tion och planering. Kortfattat kan begreppet sammanfattas som ”god vård-
hygien”. Städning ingår i detta begrepp.  

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa vårdgivarnas arbete med 
patientsäkerhet, inklusive förebyggande av vårdrelaterade infektioner och 
där speciellt viktiga områden ska lyftas fram. Socialstyrelsen har valt städ-
ning i vårdlokaler som ett sådant viktigt område att följa upp. Den första 
rapporten ska lämnas till regeringen i april 2013. 

Socialstyrelsens tillsyn av socialtjänsten  
Socialstyrelsen har tillsyn över vård, boende och omsorg som bedrivs enligt 
SoL och LSS. Som exempel kan nämnas särskilda boenden för äldre och 
funktionshindrade, enskild tillståndspliktig verksamhet som hem för vård 
eller boende, HVB-hem, korttidsvård och olika dagverksamheter. Statens 
institutionsstyrelse (SIS) driver individuellt anpassad tvångsvård och be-
handling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med 
missbruksproblem.  

Socialstyrelsen har befogenheter att förelägga och stänga verksamheter. 
Socialstyrelsens tillsyn avser även den sjukvård som förekommer i dessa 
lokaler. 

                                                 
 
7 Proposition 2005/06:50, Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar, 
s. 28. 
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Andra myndigheters tillsyn 

Arbetsmiljöverket  
Arbetsmiljöverkets (AV) tillsyn grundas främst på arbetsmiljölagen. Därtill 
finns vissa uppgifter enligt arbetstidslag, tobakslag och miljöbalken (vissa 
frågor rörande hantering av genetiskt modifierade organismer och bekämp-
ningsmedel). När det gäller vård- och omsorgsverksamhet handlar tillsynen 
om personalens arbetsmiljö. AV har befogenheter att meddela vitesföreläg-
ganden och förbud. 

Kriminalvården  
Kriminalvården utövar tillsyn över sin egen vårdverksamhet, men om det 
bedrivs hälso- och sjukvård inom den verksamheten har Socialstyrelsens 
tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Miljö- och hälso-
skyddsnämnden har tillsyn över inomhusmiljön m.m. 
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Kort orientering om kommunernas 
hälso- och sjukvård 

Varje kommun ska enligt 18 § HSL erbjuda en god hälso- och sjukvård åt 
dem som bor i en sådan boendeform eller bostad (särskilt boende, SÄBO) 
som avses i 5 kap. 5 § SoL och 5 kap. 7 § SoL. Ansvaret avser hälso- och 
sjukvård i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor med behov av särskilt stöd, bl.a. ålderdomshem, servicehus, 
gruppboende och sjukhem. Ansvaret innefattar också hälso- och sjukvård i 
bostäder med särskild service för funktionshindrade i alla åldrar som av fy-
siska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.8 
Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas i 
dagverksamhet som omfattas av 3 kap. 6 § SoL och som ska underlätta för 
den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. En kommun kan 
också svara för att de som vistas i kommunen erbjuds hälso- och sjukvård i 
hemmet (hemsjukvård). Efter överenskommelse med en kommun inom 
landstinget får landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda sådan hemsjuk-
vård till kommunen. 

Varje kommun ska enligt 18 b § HSL även erbjuda habilitering, rehabili-
tering och hjälpmedel för funktionshindrade i samband med sådan hälso- 
och sjukvård som omfattas av kommunens vårdansvar.  

                                                 
 
8 5 kap. 7 § SoL. 
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Lokaler och verksamheter där  
hälso- och sjukvård utförs 

Det finns lokaler för vård där flera myndigheter har tillsynsansvar enligt 
olika lagstiftningar. Då är det lämpligt att samordna tillsynen. Samverkan 
kan vara ett stöd för att hålla sig uppdaterad om vilka verksamheter som 
finns i kommunen och för att utbyta erfarenheter om tillsynsbehovet på 
verksamheterna. I vissa fall kan man även göra gemensamma tillsynsbesök. 

Tillsyn av vårdlokaler omfattas av bestämmelserna i HSL, SoL, TL och 
MB. Av MB9 framgår det att kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt bl.a. vårdlokaler. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan t.ex. kontakta So-
cialstyrelsens tillsynsavdelning10 som har tillsynen när det gäller läkar- och 
tandläkarpraktiker, vårdcentraler och sjukhus samt olika lokaler för om-
vårdnad. När det gäller vårdlokaler omfattar miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens tillsyn inomhusmiljön i de delar av lokalen dit allmänheten har till-
träde. Det innebär att kommunen i de flesta fall endast har tillsynsansvar om 
man befarar olägenhet för människors hälsa, t.ex. efter klagomål på fukt- 
och mögelproblem kopplat till en negativ reaktion på hälsan. 

Tillsynsansvar för olika lokaler 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn omfattar väntrum, gemensamhets-
utrymmen, rum i särskilt boende, allmänna toaletter, toaletter och duschrum 
inom vårdlokal i särskilt boende. Nämnden har även tillsynsansvar över 
bassängbad, inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Socialstyrelsen 
Läkar- och tandläkarpraktiker, vårdcentraler och sjukhus av olika slag, men 
även lokaler där undervisning rörande vård och behandling av patienter sker 
omfattas både av MB och HSL och där har både miljö- och hälsoskydds-
nämnden och Socialstyrelsen tillsynsansvar. Det gäller även sjukgymnastik, 
naprapat och kiropraktor samt vårdmottagning eller behandlingsrum på 
andra objekt, t.ex. skolsköterskemottagning eller vårdmottagning på ett 
fängelse. 

                                                 
 
9 45 § p. 2, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
10 Juni 2013 övergår tillsynen från Socialstyrelsen till Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg, SOU 2012:33. 
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Socialstyrelsen 
Sjuktransport11 och hemsjukvård ingår inte i miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens tillsyn. En sjuktransport pågår så kort tid att det knappas kan uppstå 
någon olägenhet för patientens hälsa enligt MB. Eventuell störning är helt 
tillfällig i så fall. Hemsjukvård innebär att lätt eller allvarligt sjuka patienter 
vårdas i sitt eget hem av vårdpersonal (ofta distriktssköterska eller under-
sköterska).  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte heller tillsyn i följande lokaler:  
• vårdrum 
• operationsavdelningar 
• operationssal placerad utanför operationsavdelning 
• sterilcentral 
• dialysenhet 
• endoskopienhet 
• intensivvårdsavdelning inkl. neonatalvård 
• eftervårds-/uppvakningsavdelning eller sal 
• infektionsavdelning 
• rum för vård av särskilt infektionskänsliga patienter 
• förlossningsavdelning 
• behandlingsrum/undersökningsrum  
 
Det finns två skäl till att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har tillsyn i 
dessa lokaler. Det ena handlar om hygien och kompetens. Det finns höga 
hygienkrav i den här typen av lokaler. Den som inspekterar sådana lokaler 
bör ha specialkunskap om och kompetens inom vårdhygien.  

Det andra skälet har etiska aspekter. En inspektion sker ofta utan föran-
mälan. Det är inte alltid lämpligt av integritetsskäl för patienten att ha flera 
olika personalgrupper inne på vårdrummet vid undersökningar eller om-
vårdnad. Det kan också uppfattas negativt och kanske förvirrande för patien-
ten att personer är inne på rummet utan att utföra någon vård. 

Undantag från tillsyn av ovanstående utrymmen kan göras vid misstanke 
om att ett objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över 
till människor, t.ex. legionella.12 Då kan det bli aktuellt att miljö- och hälso-
skyddsnämnden genomför tillsyn i samråd med Socialstyrelsen13.  

Varken miljö- och hälsoskyddsnämnden eller Socialstyrelsen  
Följande utrymmen faller oftast utanför både miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens och Socialstyrelsens ansvarsområden:  

 
• Korridorer 
•  Hissar 
                                                 
 
11 Sjuktransporter tillhör hälso- och sjukvården, se 1 § HSL. 
12 Se 9 kap. 15 § MB. 
13 Den 1 juni 2013 övergår tillsynen från Socialstyrelsen till Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg. 



 
 

17 

• Trapphus 
• Kulvertar och liknande.  
 

I dessa utrymmen vistas patienten endast kortvarigt därför påverkas hälsan 
normalt mycket lite. Skulle det vara problem med t.ex. fuktskada i dessa 
utrymmen som kan påverka andra utrymmen ska man tillsyna och utreda 
detta och ställa krav på åtgärder. På samma sätt bör man utreda ett objekt 
om det finns misstanke om att objektet kan föra en allvarlig smitta vidare 
t.ex. ledstång i trappa eller hiss. 



 
 

18 

Lokaler för vård inom socialtjänsten 

När det gäller lokaler för vård inom socialtjänsten omfattar miljö- och häl-
soskyddsnämndens tillsyn inomhusmiljön. Det innebär att kommunen har 
tillsynsansvar om man befarar olägenhet för människors hälsa (t.ex. kan 
verksamheten vara otillräckligt ljudisolerad eller ha en lokalisering som 
innebär att den utsätts för buller).  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och  
Socialstyrelsen 
Lokaler för service och omvårdnad av äldre och psykiskt 
funktionshindrade 
Detta omfattar särskilda boendeformer för äldre som t.ex. sjukhem, hospis, 
ålderdomshem, gästhem, servicehus och gruppboende samt olika former av 
korttidsboende där det ges vård. 

Det kan också vara olika former av dagverksamhet om den innebär vård 
som t.ex. rehabilitering, men inte om dagverksamheten enbart har stödjande 
och servicegivande funktion. 

Hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagstiftningen 
En definition av hem för vård eller boende finns i 3 kap. 1 § socialtjänstför-
ordning (2001:937). Här ingår t.ex. barn- och ungdomshem, behandlings-
hem för missbrukare, mödra- och spädbarnshem, ungdomsvårdsskolor samt 
olika öppenvårdsformer. 

Lokaler för boende eller daglig verksamhet för personer med 
funktionshinder 
Sådana lokaler kan vara bostäder med särskild service t.ex. gruppbostäder 
eller servicebostäder, korttidshem och lokaler för daglig verksamhet som 
avses i LSS. Det kan också vara bostäder med särskild service för funkt-
ionshindrade enligt socialtjänstlagen. 

Det kan även röra sig om gruppboenden enligt LSS, där de boende behö-
ver stöd och service men inte vård. Sådana boenden är inte vårdlokaler, men 
i dessa boenden kan det finnas gemensamhetslokaler som kan bli aktuella 
för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn (t.ex. vid problem med inom-
husmiljön). Det kan ses som lokaler för annat omhändertagande 14.  

De boendes rum och lägenheter är att ses som bostäder, vilka bara blir fö-
remål för tillsyn vid klagomål.  

                                                 
 
14 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Gränsdragning vård – boende 
Det är vad som görs i lokalen och av vem som avgör om den räknas som en 
lokal för vård enligt HSL, TL eller SoL eller enbart som bostad med viss 
service. Verksamheten ska ha åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador för att betraktas som hälso- och sjuk-
vård. Den ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal enligt 4 kap. PSL.  

Lokaler för vård kan samtidigt vara både bostad och räknas som tillhan-
dahållen vård eller annat omhändertagande. Därför måste miljö- och hälso-
skyddsinspektören göra en bedömning av vad det är för typ av verksamhet 
eller lokal innan eller i samband med inspektionen. 

Samma lokal kan under olika skeden vara både en lokal/verksamhet för 
vård och ett boende. I ett servicehus kan t.ex. vissa lägenheter enbart vara 
bostäder där den boende behöver ha visst stöd av typen hemtjänst (handling, 
städning, tvätt, påklädning, hjälp med personlig hygien), medan det i andra 
lägenheter kan bedrivas vård av hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan även 
vara så att en boende till att börja med bara behöver stöd i sin lägenhet men 
senare behöver vård. 

Kontraktsformen är inte det väsentliga utan om det bedrivs vård i lokalen. 
Tillsynen ska också vara oberoende av vem som är vårdgivare eller verk-
samhetsutövare.  

Exempel på vård 
På många vårdhem m.m. har de boende inte egna hyreskontrakt och det kan 
också förekomma flerbäddsrum. Sådana rum betraktas som en del av vård-
lokalen och inte som enskilda bostäder. I sådana fall förekommer det också 
att man delar på toalett och dusch, utrymmen som då kan vara angelägna att 
inspektera. 

Exempel på bostad 
Familjehem där vården sker i enskilt hem och verksamheten inte bedrivs 
yrkesmässigt räknas som bostad.15 

Tillträde till bostäder för tillsyn 
Enligt 28 kap. 1 § MB har den som på myndighetens (dvs. miljö- och hälso-
skyddsnämnden) uppdrag utför ett arbete rätt till tillträde till fastigheter och 
byggnader).16 Men i 28 kap. 6 § 2 st. står det att tillträde till bostäder endast 
får ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olä-
genhet för människors hälsa.  

För tillträde till bostäder enligt 13 kap. 6 § SoL krävs att den eller de bo-
ende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Detta gäller för Socialstyrelsens 
tillsynspersonal. 

Även enligt 26 d § LSS krävs att den eller de boende lämnar sitt samtycke 
till inspektionen. Detta gäller för Socialstyrelsens tillsynspersonal. 

                                                 
 
15 Se 3 kap. 2 § socialtjänstförordning (2001:937). 
16 Med byggnad avses även bostad, se proposition 1997/1998:45 del 2, s. 293. 
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Lagstiftning  

Lagstiftning som hänvisas till i texten 
 

• Arbetsmiljölag (1977:1160), AML 
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
• Miljöbalk (1998:808), MB 
• Patientsäkerhetslag (2010:659), PL 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  
• Socialtjänstförordning (2001:937) 
• Socialtjänstlag (2001:453), SoL 
• Tandvårdslag (1985:125), TL 

Övrig lagstiftning 
 

• Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
• Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU 
• Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM  
• Livsmedelslag (2006:804) 
• Miljötillsynsförordning (2011:13) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Smittskyddslag (2004:168), SML  
• Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

m.m. (SOSFS 2007:19) 
• Tobakslag (1993:581) 
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