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Tillsynsinsats från IVO med anledning av
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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg läggs till
handlingarna.
Bakgrund
Under hösten 2020 granskade Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) hur kommunerna ser till att enskilda personer med
socialtjänstinsatser får sina behov tillgodosedda under pandemin.
Samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad har ingått i
granskningen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd behandlade ärendet på
nämndsammanträde den 17 december 2020.
Ärendet
Av IVO:s beslut 2021-06-22 framgår att IVO avslutar ärendet men
påtalar följande brister gällande Stockholms stad:
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Kommunen har brustit i arbetet med riskanalys.



Kommunen har brustit i arbetet med kontakt med enskilda
vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser.



Kommunen har brustit i arbetet med åtgärder för att
tillgodose enskildas behov vid förändringar i deras
SoL/LSS-insatser.



Kommunen har brustit i arbetet med att följa upp hur de har
tillgodosett enskildas behov vid förändringar i deras
SoL/LSS-insatser.

Av det underlag som IVO grundar sitt beslut på framgår att
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har brustit avseende arbetet med att
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dokumentera riskanalys och konsekvensbedömning för enskilda
inom området SoL/IFO.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samverkan mellan avdelningarna för individ
och familjestöd samt äldreomsorg. Förvaltningsgruppen och
pensionärsrådet behandlade ärendet den 21 oktober 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
IVO:s frågor gällande det som benämndes som område SoL/IFO
gällde en mängd insatser, avlösning i hemmet, korttidsboende,
HVB/stödboende, boendestöd, bostad, daglig sysselsättning,
ekonomiskt bistånd, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson,
öppenvårdsverksamhet.
Under första halvan av 2020 var kunskapen om pandemin i
förhållande till barn och unga som riskgrupp inte så omfattande.
Förvaltningen bedömde därför inte att risk- och
konsekvensbedömning för enskilda inom målgruppen i fråga om
insatser var prioriterad.
Eftersom frågan från IVO ställdes utifrån om detta dokumenterades
svarade förvaltningen att insatser för målgruppen inte
dokumenterats avseende avlösning och kontaktperson SoL/IFO.
Statistikuttag visade att en handfull personer omfattades av dessa
insatser.
Förvaltningen har kunskap om skyldigheten att genomföra
riskanalys och konsekvensbedömningar samt att dokumentera
dessa. Att det inte dokumenterats beror på att förvaltningen vid
tiden för IVO:s granskning genomfört detta för insatser riktade mot
pandemins riskgrupper.
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