Svensk författningssamling

SFS 2005:473

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

utfärdad den 9 juni 2005.
Regeringen föreskriver att 3 kap. 10, 14 och 16 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) skall ha följande lydelse.

3 kap.
10 § Statens institutionsstyrelse beslutar om inskrivning i de hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).
Av 25 § andra stycket lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall framgår att det förutom ett beslut om inskrivning fordras ett särskilt intagningsbeslut för den som tas in med stöd av nämnda lag.
För ungdomar som vårdas enligt lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård gäller särskilda regler.
14 § När behovet av vård i hemmet har upphört skall den som vårdas skrivas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall utskrivning ske tidigare om den
enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Detsamma gäller om den
enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten
omfattas av dennes uppdrag, om förvaltaren begär det.
Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte socialnämnden har begärt eller medgivit det. Om utskrivning från vård med stöd
av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen.
Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten
ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.
16 § Statens institutionsstyrelse skall omgående underrätta socialnämnden
när det finns anledning till utskrivning. Nämnden skall underrättas i sådan
tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
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