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Relevante afgørelser fra Ankestyrelsen
v/Socialtilsyn ØST og Socialtilsyn Hovedstaden

Der tages udgangspunkt i 2 sager, der omhandler ulovlig 
magtanvendelse. 

Herudover omtales principafgørelse 97-17 om indretning af 
længerevarende botilbud 



Afgørelse om ulovlig overvågning

1. sag:

• Døralarm ved en beboers lejlighed inde i bygningen

Der er tale om ulovlig overvågning 

Hvad kunne tilbuddet have gjort i stedet?



Afgørelse om ulovlig overvågning

• Søge borgers handlekommune om tilladelse til at anvende alarm- og 
pejlesystemer i en afgrænset periode. Det er muligt, 

• når der er risiko for, at den pågældende udsætter sig selv eller andre 
for at lide personskade eller

• forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at afværge denne 
risiko

• Lovhenvisning SEL § 125, stk. 1. nr. 1 og 2. 



Afgørelse om ulovlig overvågning

• Sanktion:

• Socialtilsynet fik medhold i, at der kunne gives påbud om, at det skal 
sikres, at medarbejdere og ledelse har tilstrækkeligt kendskab til 
reglerne om magtanvendelse



2. sag: Ulovlig magtanvendelse – ulovlig frihedsberøvelse 

• Beboerne kunne ikke frit forlade tilbuddet

• En beboer blev låst inde i sin bolig for at skærme beboeren mod 
overgreb fra medbeboere

• Sanktion:

• Fratagelse af godkendelse



Afgørelse om ulovlig frihedsberøvelse 

• Tilbuddet var godkendt til § 107 tilbud og dermed ikke godkendt med 
sikrede afdelinger. 

• Det har ingen virkning på afgørelsen, at tilbuddet scorer højt på andre 
temaer i tilsynsrapporten. 

• Det er en betingelse for godkendelse af et tilbud, at tilbuddet efter en 
samlet vurdering har den fornødne kvalitet.



Principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse -
længerevarende botilbud – indretning

• Længerevarende tilbud skal indrettes, så de understøtter 
målgruppens behov og formålet med indsatsen.

• De fysiske rammer skal tilgodese borgernes trivsel og tryghed samt 
ret til privatliv



Principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse -
længerevarende botilbud – indretning

• Almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være 
særlig indrettet til brug for ældre og personer med handicap, 
herunder kørestolsbrugere

• Socialtilsynene kan derfor tage udgangspunkt i almenboliglovens krav 
til indretning, når boligens fysiske rammer skal bedømmes.


