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Ärendet
Tillsyn av individ- och familjeomsorgen vid Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd i Stockholm.
IVO har i tillsynen granskat nämndens kontroll och användning av
tillståndspliktiga verksamheter som har till uppgift att till
socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämnar
stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn (nedan kallat
konsulentverksamheter). Granskningen omfattar även nämndens
kontroll och användning av stödboenden för barn och unga 16-20 år
(nedan kallat stödboenden).
Granskningen har avsett perioden 1 oktober 2018-30 september 2019.
Tillsynen ingår i ett regionalt projekt som omfattar alla kommuner och
stadsdelar i Stockholms län och Region Gotland.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat
några brister inom de områden som tillsynen omfattat, men vill
uppmärksamma nämnden på dess ansvar att kontrollera tillstånd inför
placering i samtliga konsulentverksamheter och stödboenden. IVO
avslutar därför ärendet.

Skälen för beslutet
IVO konstaterar att de verksamheter som nämnden använt sig av under
granskningsperioden har tillstånd och att det finns en rutin för att
kontrollera tillstånd innan placering inleds. IVO:s konstaterande
grundar sig på de uppgifter som finns i nämndens yttrande.
Det framgår inte helt tydligt av nämndens yttrande om nämnden
kontrollerar tillstånd för de verksamheter som har ramavtal med
Stockholms stad. Därför vill IVO betona att oavsett om nämnden har
upphandlade ramavtal eller om nämnden har individavtal med
huvudman är det nämndens ansvar att säkerställa att huvudmannen har
erforderliga tillstånd. IVO menar att nämnden inte kan lämna över det
ansvar som åligger nämnden på huvudman eller på någon annan
nämnd.
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Att bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer
som yrkesmässigt bedriver verksamhet 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, ska ha
tillstånd framgår av 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL.
Samma bestämmelse gäller för de bolag, samfälligheter, stiftelser eller
enskilda individer som bedriver stödboende för barn och unga 16-20 år.
Lagstiftaren har ansett att det krävs tillstånd för vissa verksamheter för
att garantera att det görs en prövning av om den har förutsättningar att
bedrivas med god kvalitet.
Enligt 4 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) ska
nämnden utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet. Av 5 kap. 2 § SOSFS 2011 :9 framgår att
nämnden ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den
frekvens och i den omfattning som krävs för att nämnden ska kunna säkra
verksamhetens kvalitet.

Underlag
Yttrande från nämnden.

Beslut i detta ärende har fattats av inspektör Ulf Modin. Inspektör
Ranya Farah har deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektör
Jeanette Ekstedt har varit föredragande.
För Inspektionen för vård och omsorg

#11~·
Ulf Modin
Jeanette Ekstedt

2(2)

