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Nämndens kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende för barn
och unga 16-20 år
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
yttrande till Inspektionen för vård och omsorg om nämndens
kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende för
barn och unga 16-20 år.
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar vilka
konsulentverksamheter och stödboenden som stadsdelsnämnden
haft barn och unga placerade på under perioden 1 oktober 2018 – 30
september 2019. IVO granskar även om nämnden kontrollerar om
dessa konsulentverksamheter och stödboende har tillstånd från IVO
att bedriva verksamhet.
Förvaltningen använder sig vid placeringar av Stockholm stads
vårdgivarkatalog över centralt upphandlande och kontrollerade
konsulentverksamheter och stödboenden. Stockholms socialnämnd
ansvarar för innehållet i katalogen och att den hålls aktuell. De
verksamheter som inte har tillstånd är inte möjliga att välja.
I de fall där upphandlade boenden inte accepterar att ta emot ett
barn eller en ungdom som behöver placeras, och förvaltningen
därför tvingas gå utanför katalogen, kontrollerar berörd enhet att
entreprenören har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet.
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Bakgrund
IVO har tidigare, under 2018, granskat 40 kommuners och deras
socialnämnders användning av konsulentstyrda verksamheter och
stödboenden för barn och unga 16-20 år. I granskningen ingick även
om placerande nämnd kontrollerar att utföraren har tillstånd från
IVO att bedriva verksamhet.
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Utifrån resultatet av granskningen beslutade IVO under 2019 att
utvidga granskningen till samtliga kommuner och stadsdelsnämnder
i Stockholms län och Region Gotland – se bilaga 1.
Som svar till IVO lämnade Farsta stadsdelsförvaltning en
förteckning över de konsulentverksamheter och stödboenden som
har använts av förvaltningen under perioden 1 oktober 2018 – 30
september 2019. Av förteckningen framgår om utförarna är
upphandlade centralt av Stockholms stad eller lokalt av
stadsdelsnämnden. Det framgår också om verksamheterna har
tillstånd. Förvaltningens svar redovisas i bilaga 2.
IVO ansåg att förvaltningens svar var ofullständigt och har därför
begärt att stadsdelsnämnden senast den 4 februari kompletterar sitt
svar med information om hur nämnden säkerställer att
direktupphandlade verksamheter har tillstånd och om den kontrollen
sker innan placering inleds – se bilaga 3.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Kompletterande svar till IVO
Förvaltningen använder sig vid placeringar av Stockholm stads
vårdgivarkatalog över centralt upphandlande och kontrollerade
konsulentverksamheter och stödboenden. Stockholms
stadsövergripande socialnämnd – inte stadsdelsnämnderna –
ansvarar för innehållet i katalogen och att den hålls aktuell. De
verksamheter som inte har tillstånd är inte möjliga att välja.
I de fall där de upphandlade boendena inte accepterar att ta emot ett
barn eller en ungdom som behöver placeras, och förvaltningen
därför tvingas gå utanför katalogen, kontrollerar berörd enhet att
entreprenören har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet. Berörd
enhet har en lista över entreprenörer utanför vårdgivarkatalogen
som har IVO:s tillstånd.
Förvaltningen använder sig således av stadens upphandlade
konsulentverksamheter och stödboenden så långt det är möjligt.
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Vid övriga placeringar kontrollerar ansvarig socialsekreterare att
entreprenörens tillstånd från IVO finns registrerat hos den egna
enhetens administration. Om tillståndet inte finns där så vänder sig
administrationen till IVO för att få en kopia av tillståndet, som
sedan registreras i administrationens lista. Att detta görs
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kontrolleras av biträdande enhetschef vid uppföljning av varje
individuellt ärende med aktuell socialsekreterare.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg om stadsdelsnämndens kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende för barn och unga 16-20 år.
Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Therése Grahn
Avdelningschef

Bilagor
1. Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg
gällande granskning om socialnämndernas kontroll av tillstånd
för konsulentverksamhet och stödboende barn och unga 16-20
år.
2. Förvaltningens svar till IVO
3. IVO:s begäran om komplettering

Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelning individ- och familjeomsorg
Storforsplan 36, 12 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-508 18 000

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör
Therese Grahn, Avdelningschef

Datum
2020-01-15
2020-01-15

