BEGÄRA N

019-12-20 Dm 8.5-37022/2019-4

1(1)

Farsta stadsdelsnämnd
Box 113
123 22 FARSTA

Begäran om yttrande- komplettering
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett tillsyn av Farsta
stadsdelsnämnd med stöd av 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453),
SoL.
IVO har tidigare skickat in en begäran om yttrande/uppgifter (se
bifogad bilaga). IVO önskar komplettering av en fråga och begär med
stöd av 13 kap. 5 § SoL att socialnämnden kommer in med svar på
följande fråga:

►

Hur säkerställer nämnden att direktupphandlade verksamheter
har tillstånd? Kontrollerar nämnden att de verksamheterna som
anlitats har tillstånd och i så fall sker den kontrollen innan
placering inleds?

Ni ska ha kommit in med det som IVO begär senast den 4 februari
2020.
Vid kontakt med IVQ.bdetta ärende bör diarienummer 3.5.137022/2019 anges.
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Inspektionen för vård och omsorg
[Gatuadress]
[Postnummer och ort]

Telefon 010-788 50 00
[E-mailadress]
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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Box 113
123 22 FARSTA

IVO granskar socialnämndernas kontroll av
tillstånd för konsulentverksamhet och
stödboende barn och unga 16-20 år
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en granskning av
kommuner som kan använda sig av konsulentverksamheter, dvs.
verksamheter som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och
handledning till sådana hem som tar emot barn. Granskningen omfattar
även stödboende för barn och unga (16-20 år).
Fokus i granskningen är att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar
att de verksamheter där de placerar barn och ungdomar har tillstånd.
IVO har uppmärksammat att det finns kommuner som anlitar
tillståndspliktiga verksamheter som saknar tillstånd. Även om
majoriteten av verksamheterna har tillstånd, så finns det en risk att det
även finns barn placerade i olovliga verksamheter, dvs. verksamheter
som i dagsläget saknar tillstånd. IV O gör nu därför en granskning av
samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län och Region
Gotland.

Uppgifter om konsulentverksamheter och stödboenden
IVO begär enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL att
socialnämnden ska besvara nedanstående frågor.
•

•

I vilka konsulentverksamheter har nämnden haft barn (0 t.o.m.
17 år) placerade under perioden 1 oktober 2018 - 30 september
2019?
Ange organisationsnummer på den konsulentverksamhet som ni
har tecknat avtal med samt om placeringen är pågående eller
avslutad.
I vilka stödboenden för barn och unga (16-20 år) har nämnden
haft placeringar under perioden 1 oktober 2018 - 3 0 september
2019?
Ange organisationsnummer på den huvudman som ni har
tecknat avtal med samt om placeringen är pågående eller
avslutad.
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Inspektionen för vård och omsorg
Box 6202
102 34 Stockholm

Telefon 010-788 50 00
registrator ost@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537

Jqlöllj

(._P,

Inspektionen för vård och omsorg

•

2019-10-14

Dm 8.5-37022/2019-l

Har nämn den kontrollerat att verksamh eterna har tillstånd och i
så fall skedde kontrollen innan placeringen inleddes?

Uppgifterna ska komma m till IVO senast den 13 december 2019.

Verksamheter som har tillstånd av IVO
För att ta reda på om en verksamhet som ni använder har tillstånd,
kontakta då IVO:s upplysningstjänst tillståndsprövning på
telefonnummer 010-788 50 00.
Tillämpliga bestämmelser
7 kap. 1 § socialtjänstlagen, (2001 :453), SoL, reglerar tillståndsplikten för bland annat
konsulentstödd familjehemsverksamhet och stödboende för barn och unga i åldern 1620 år.

Frågor om granskningen besvaras av inspektörerna Jeanette Ekstedt,
010-788 52 54 ochRanyaFarah, 010-788 55 06.
Vid kontakt med IVO i detta ärende bör diarienummer 8.5-37022/2019
anges.
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Ranya Farah
Inspektör
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