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Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende barn och
unga 16-20 år
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
dnr 8.5-37105/2019
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till inspektionen för vård och
omsorg.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar socialnämndernas
kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende för
barn och unga. IVO vill ha svar på vilka verksamheter som
nämnden använder och om nämnden kontrollerar att dessa
verksamheter har tillstånd från IVO att bedriva sin verksamhet. Det
underlag som IVO har begärt bifogas som bilaga till detta
tjänsteutlåtande. Sammanställningen visar att förvaltningen i
majoriteten av ärenden placerar i verksamheter som finns med i
Stockholms stads ramavtal eller på en lista över verksamheter som
har tillstånd. I ärenden där förvaltningen gör placeringar utanför
ramavtal så kontrolleras tillstånd vanligtvis genom att fråga
verksamheterna eller inhämta information från deras hemsida. I
några ärenden saknas dokumentation som styrker att verksamhetens
tillstånd har kontrollerats innan placeringen gjordes. Förvaltningen
kommer att ta fram och implementera arbetssätt för att kontrollera
tillstånd i samband med placeringar.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Sociala avdelningen
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
IVO genomför en granskning av socialnämndernas kontroll av
tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende barn och unga.
Konsulentverksamhet är 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.
Fokus i granskningen är att ta reda på om socialnämnderna
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kontrollerar att de verksamheter där de placerar barn och unga har
tillstånd. IVO granskar samtliga kommuner och stadsdelar i
Stockholms län och Region Gotland.
Följande uppgifter begärs av nämnden:
1. 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.
2. I vilka stödboenden för barn och unga (16-20 år) har
nämnden haft placeringar under perioden 1 oktober 2018 30 september 2019?
Ange organisationsnummer på den huvudman som ni har
tecknat avtal med samt om placeringen är pågående eller
avslutad.
3. Har nämnden kontrollerat att verksamheterna har tillstånd
och i så fall skedde kontrollen innan placeringen inleddes?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom sociala avdelningens utvecklingsenhet i
samarbete med enheten för barn och ungdom. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 20 januari
2020 och i rådet för funktionshinderfrågor den 21 januari 2020.
Ärendet
Förvaltningen har sammanställt de uppgifter som IVO begär av
nämnden. Sammanställningen bifogas med detta tjänsteutlåtande.
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Sammanställningen visar att förvaltningen i majoriteten av ärendena
placerar i verksamheter som finns med i Stockholms stads ramavtal
eller finns med på en lista över verksamheter som har tillstånd. I de
ärenden där förvaltningen gör en placering utanför ramavtal så
kontrolleras tillstånd vanligtvis genom att fråga verksamheterna
eller genom att inhämta information från deras hemsida. I några
ärenden saknas dokumentation som styrker att verksamhetens
tillstånd har kontrollerats innan placeringen gjordes.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har beslutat att ta fram och implementera arbetssätt
för att kontrollera tillstånd i samband med placeringar.
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Förvaltningens föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till inspektionen för vård
och omsorg samt att beslutet för~aras omedelbart justerat.
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Bilagor
Sammanställning av underlag till IVO
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