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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i beslut den 31 maj 2017 meddelat Uppsala 
kommun krav på åtgärder med anledning av genomförd tillsyn 7 – 8 december 2016.  
 
Nämnden ska säkerställa att: 
 

• Om det ej finns samtycke till begränsning av umgänget från vårdnadshavaren, och 
nämnden bedömt att det behövs en begränsning, ska det fattas beslut om 
umgängesbegränsning. 

 
• Övervägande av vården sker var sjätte månad. 

 
• Familjehemsutredningen innehåller beskrivning av familjehemmets bakgrund, 

levnadsvanor, personliga förutsättningar, omsorgsförmåga samt närmiljö. 
 

• Det framgår av familjehemsutredningen om intervjusamtalen med 
familjehemsföräldrarna har hållits både enskilt och tillsammans.  

 
IVO har lämnat Uppsala kommun anstånd att avge yttrande till den 30 september 2017. 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 

  Socialnämnden 
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Socialnämndens åtgärder 
 
 
Om det ej finns samtycke till begränsning av umgänget från vårdnadshavaren, och 
nämnden bedömt att det behövs en begränsning, ska det fattas beslut om 
umgängesbegränsning. 
 
En rutin för hur ett ärende ska handläggas finns, rutin inkluderar handläggning av ärenden 
enlig Lagen om vård av unga (LVU). Rutinen är en del av introduktionen för nyanställda 
socialsekreterare. En check-lista har påbörjats för att komplettera rutinen och vara ytterligare 
ett handfast stöd för handläggarna. Check-listan kommer att färdigställas under hösten 2017. 
Under våren 2017 har en utbildning kring LVU genomförts av kommunjurist vid två tillfällen, 
utbildningen kommer att återkomma regelbundet.  
 
Nämnden kommer från och med oktober 2017 genomföra egenkontroller via stickkontroller 
på tre LVU-placeringar där beslut om umgängesbegränsning finns. Kontrollerna kommer att 
ske tre gånger per år inom avdelning barn och avdelning ungdom för att granska att inga 
umgängesbegränsningar sker utan beslut från nämnden. Genom egenkontrollen kan brister 
och avvikelser uppmärksammas och åtgärder sättas in utifrån det som framkommit. 
Ovanstående omfattar alla placeringar på avdelning barn och unga och inkluderar 
personalfunktionerna familjehemssekreterare, socialsekreterare, administratörer och 
enhetschefer. 
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Övervägande av vården sker var sjätte månad. 
En rutin för hur ett ärende ska handläggas finns, rutinen inkluderar bestämmelserna kring 
övervägande av vård. Rutinen är en del av introduktionen för nyanställda socialsekreterare. 
Enhetschef genomför regelbundna genomgångar med socialsekreterare på respektive enhet för 
att säkerställa att bland annat vården övervägs var sjätte månad.  
 
Efter att det första övervägandet gjorts bevakar sekreterare i socialnämndens individutskott att 
vården övervägs var sjätte månad så länge den pågår. Påminnelse skickas till ansvarig 
enhetschef som ansvarar för att ett övervägande görs av ansvarig handläggare.  
Nämnden kommer att genomföra egenkontroller på 10 % av de aktuella ärenden där beslut 
om vård utanför hemmet är fattat en gång om året inom avdelningarna barn, ungdom och 
ensamkommande för att granska att övervägandena sker inom rätt tid. Genom egenkontrollen 
kan brister och avvikelser uppmärksammas och åtgärder sättas in utifrån det som 
framkommit. 
 
Ovanstående omfattar alla placeringar på avdelningarna barn och unga samt ensamkommande 
och inkluderar personalfunktionerna familjehemssekreterare, socialsekreterare, 
administratörer och enhetschefer. 
 
Familjehemsutredningen innehåller beskrivning av familjehemmets bakgrund, 
levnadsvanor, personliga förutsättningar, omsorgsförmåga samt närmiljö. 

 
En ny rutin upprättades under våren 2017 där det tydligt framgår vad som ska tas upp och 
beskrivas i en familjehemsutredning. Enhetschef läser och godkänner alla 
familjehemsutredningar för att säkerställa att alla delar är belysta i utredningen. 
 
Rutinen omfattar alla familjehemsutredningar inom socialtjänsten och de personalfunktioner 
som är inkluderade är familjehemssekreterare och enhetschefer. 
 
Det framgår av familjehemsutredningen om intervjusamtalen med familjehemsföräldrarna 
har hållits både enskilt och tillsammans.  
 
En ny rutin upprättades under våren 2017 där det tydligt framgår vad som ska tas upp och 
beskrivas i en familjehemsutredning. Enhetschef läser och godkänner alla 
familjehemsutredningar för att säkerställa att det framgår tydligt hur samtalen med 
familjehemsföräldrarna har skett. 
 
Rutinen omfattar alla familjehemsutredningar inom socialtjänsten och de personalfunktioner 
som är inkluderade är familjehemssekreterare och enhetschefer. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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