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§ 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende barn och unga 1620 år
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.537105/2019
SÖD 2019/1421

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till inspektionen för vård och
omsorg.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Särskilda uttalanden
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
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.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1421-4 Tjänsteutlåtande Yttrande till IVO
 SÖD 2019/1421-4.1 Sammanställning av underlag till IVO

Bilaga § 10 – särskilt uttalande (S)

2020-01-30
Ärende 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och
stödboende barn och unga 16-20 år
Anders Göransson m.fl. S
Särskilt uttalande
Vi noterar att IVO:s granskning och frågor har uppdagat att det finns brister i
förvaltningens kontroll av den konsulentverksamhet och det stödboende som
uppköpts, vilket vi anser allvarligt.
Vi förutsätter att förvaltningen i enlighet med beslutsförslaget vidtar åtgärder för
att komma till rätta med dessa brister.
Vi vill dock tillägga och understryka att – oaktat IVO:s kommande
ställningstagande – så kommer vi att, i nämnden, följa upp och säkra
handläggningen av frågan.

Bilaga § 10 – särskilt uttalande (V)
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Ärende 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd
för konsulentverksamhet och stödboende
barn och unga 16–20 år
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Särskilt uttalande
I svaret till IVO framgår det att förvaltningen i några fall inte har dokument som styrker att
man kontrollerat att verksamheter där barn och unga placerats haft tillstånd från IVO innan
placering gjorts. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och om detta är både förvaltning och
politiker överens.
Det är därför viktigt att förvaltningen återkommer med en redovisning till nämnden av vad
som hänt och vilka åtgärder förvaltningen vidtagit för att det inte ska ske igen.

Bilaga § 10 – särskilt uttalande (SD)
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Dnr SÖD 2019/1421
Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD)

Punkt 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd
för konsulentverksamhet och stödboende
barn och unga 16–20 år
SU
Att förvaltningen i några fall inte kan styrka att man kontrollerat att verksamheter, eller inte
utfört påbjudna kontroller innan barn och unga placerats, är en helt oacceptabelt.
Ordningen är tydlig. De verksamheter som förvaltningen använder sig av vid placeringar ska
vara godkända av IVO.
Förvaltningen måste säkerställa att utebliven kontroll inte kan förekomma framgen. Vi vill
därför att förvaltningen ska presentera för nämnden om vilka åtgärder som förvaltningen
avser att vidta för att säkerställa detta. Ärendet är av särskild vikt eftersom gruppen som
riskerar att drabbas av felaktiga placeringar är unga, och i viss mån omyndiga, personer.
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