
Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 
8.5-38758/2018-1 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att  översända yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt bifogat förslag. 

 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg har en pågående tillsyn avseende socialnämndens 
användning av konsulentstödda familjehemsverksamheter för placering av barn. 
Faktauppgifter har tidigare lämnats in från socialförvaltningen på begäran av IVO och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig. I granskningen har framkommit att 7 av 40 
leverantörer med pågående placeringar vid tidpunkt för inlämnandet av uppgifter 
saknade rätt att bedriva verksamhet med anledning av avsaknad av tillstånd. 
Socialförvaltningen har sedan tillståndsplikt infördes kontrollerat tillstånd vid 
användning av konsulentstödd familjehemsverksamhet men förbättringsområden 
finns när det gäller rutiner för detta. Ett förändringsarbete har redan påbörjats. 

Ärendet 

Den första mars 2017 beslutade riksdagen att bolag som bedriver konsulentsstöd jour- 
och familjehemsverksamhet för placering av barn skall omfattas av tillståndsplikt. 
Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017 med vissa övergångsbestämmelser. 
Övergångsbestämmelserna har bl.a. inneburit att bolag som hade verksamhet redan 
innan tillståndsplikten infördes fick fortsätta bedriva verksamhet under förutsättning 
att ansökan inkom till IVO innan den 1 april 2018 och i avvaktan på beslut. I vissa fall då 
avslagsbeslut meddelats från IVO och bolaget har överklagat så kan domstolen fatta 
ett interimistiskt beslut om att verksamhet får bedrivas i avvaktan på domslut. 

Inspektionen för vård och Omsorg (IVO) har en pågående tillsyn avseende 
socialnämndens användning av konsulentstödda familjehemsverksamheter för 
placering av barn. I november 2018 inkom en begäran från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om information gällande i vilka konsulentstödda 
familjehemsverksamheter socialnämnden i Uppsala kommun har barn placerade samt 
om nämnden efter att dessa verksamheter blev tillståndspliktiga kontrollerat så att 
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verksamheterna har tillstånd. Socialförvaltningen har svarat på begäran, se bilaga 1. 
IVO begärde tidigare in enbart faktauppgifter och ger nu nämnden möjlighet att yttra 
sig innan beslut fattas, senast den 31 januari 2019. 

Vid granskningen framkom att nämnden har barn placerade hos 40 leverantörer som 
bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet. Två av dessa saknade rätt att 
bedriva verksamhet p.g.a. avsaknad av tillstånd. Avsaknad av tillstånd gällande dessa 
två företag hade redan uppmärksammats innan IVO:s granskning och individuell 
planering för avslut av placeringar hade påbörjats. För ytterligare sju leverantörer hade 
kontroll av tillstånd inte gjorts och status var därmed oklar.  

Socialförvaltningen har efter att tillståndsplikt infördes kontrollerat tillstånd för 
samtliga leverantörer på de ramavtal som berörs.  Då det gäller placering via 
leverantörer som nämnden inte har ramavtal med så kontrolleras tillstånd i samband 
med direktupphandling. De leverantörer där tillstånd inte hade kontrollerats kan 
förklaras med att ramavtal inte finns med berörd leverantör och att placering har gjorts 
innan tillståndsplikten infördes. Ett arbete med tillståndskontroll i dessa ärenden hade 
påbörjats innan inspektionen men en fastställd rutin som säkerställde att kontroll av 
tillstånd gjordes saknades.  

Sedan faktauppgifterna lämnats in till IVO i november så har tillstånd kontrollerats för 
samtliga leverantörer som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet och där 
nämnden har barn placerade. Det har framgått att de sex av sju leverantörer där 
tillståndsfrågan var oklar saknar rätt att bedriva konsulentsstödd 
familjehemsverksamhet p.g.a. avsaknad av tillstånd. Tre av dessa har överklagat varav 
en har ett interimistiskt beslut om att få bedriva verksamhet i avvaktan på domslut. 

Ett förändringsarbete har påbörjats redan innan IVO:s granskning vilket innebär att 
direktupphandling av konsulentstödd familjehemsverksamhet kommer att ske samlat 
på en Enheten för verksamhetsnära stöd i stället för i dagsläget på flera enheter inom 
Avdelning barn. Att färre personer skall arbete med frågan innebär att en rutin gällande 
kontroll av tillstånd blir lättare ett följa. 

  

 

Bilaga 1. Kommunicering från IVO 

Bilaga 2. Yttrande till IVO 
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Kommunicering 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn 
avseende er användning av konsulenststödda familj ehemsverksamheter 
för placering av barn. Med anledning av den nya förvaltningslag 
(2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018 så skickar IVO bifogat 
beslutsmaterial för kommunicering innan beslut fattas. 

IVO har tidigare endast begärt in faktauppgifter men inte något 
yttrande. IVO har därefter mottagit uppgifter och ger nu nämnden 
möjlighet att yttra sig. 

Nämnden ska komma in med yttrandet senast den 31 januari 2019, 
gärna tidigare. 

IVO kommer därefter att fatta beslut, även i de fall nämnden inte 
kommit in med yttrande. IVO kommer inte att bevilja någon förlängd 
svarstid. 

Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg i detta ärende bör 
diarienummer 8.5-38758/2018 anges. 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 Fax +46 010-788 56 46 
r-- Box 423 registrator.mitt@ivo.se Org nr 202100-6537 
eq 701 48 Örebro www.ivo.se  
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Gunnel Olstam 

Från: Sonnermyr Sonnermyr Hovi Sandra <sandra.sonnermyr-hovi@uppsala.se> 
Skickat: den 30 november 2018 09:29 
Till: Registrator Mitt 
Kopia: Noreply Registrator 
Ämne: Dnr 8.5-38758/2018-1 
Bifogade filer: Angående granskning av kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjehemsvård.pdf; Bilaga - uppgifter till IVO.xlsx 

Hej! 

Bifogar här handlingar till IVO:s granskning enligt diarienummer i ämnesraden. 

Med vänlig hälsning 

Sandra Sonnermyr Hovi 
Strateg med inriktning ensamkommande barn och unga 
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Enheten för strategiskt stöd 
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Besöksadress: Stationsgatan '12 
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Uppkflf SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Sonnerrnyr Hovi Sandra 

Datum Diarienummer 
2018-11-28 SCN-2018-0543 

Angående granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för 
konsulentstödd familj ehemsverksamhet - Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) Dnr 8.5-38758/2018-1 

Med anledning av IVO:s granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för 
konsulentsstödd familjehemsverksainliet så bifogas fil som svarar på frågorna gällande i vilka 
verksamheter socialnämnden i Uppsala har barn (0-18 år) placerade samt om nämnden har 
kontrollerat tillstånd. Frågan om när kontrollen har gjorts kan endast svaras på i vissa fall. 
Socialförvaltningen har sedan tillståndsplikten infördes en rutin för att kontrollera tillstånd 
innan nyplaceringar görs. Då det gäller placeringar som gjordes innan tillståndsplikten 
infördes så har ett arbete påbörjats men inte slutförts varav status gällande tillståndsfrågan för 
vissa företag är oklar. Förvaltningen har för avsikt att inom kort kontrollera tillstånd även för 
dessa verksamheter och agera utifrån aktuell status. 

Med anledning av frågeställning från IVO: Nämnden använder sig enbart av huvudmän som 
både föreslår familjehem och jourhem för barn samt ger handledning till familjehem och 
jourhem. 

Socialförvaltningen 

Strateg 
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Status gällande tillståndskontroll av konsulentsödd 

familjehemsverksamhet, Uppsala kommun 2018-11-28 

Bilaga till IVO begäran 

enligt Dnr 8.5-38758 

Företag Organisationsnummer Kontroll gjord 

Abi Omsorg AB 559071-3052 Nej 

Aleris - Nåjden 556427-0519 Ja 

Alistma Care AB (fd Hälsans hus) 559009-3885 Ja 

Alternatus i Sverige AB 559039-2493 Ja 

Anan stöd & omsorg 559071-5461 Ja 

Art Uppland AB 556800-4492 Ja 

Barn och familjejouren AB 556378-8701 Ja 

Brizad behandling konsult AB 556721-5800 Ja 

EKFB Stöd och Service AB 559012-2080 Ja 

Familjehem Hjärtat AB 559037-1810 Ja 

Fimab Familjehem i Mälardalen AB 556728-2719 Nej 
Frösunda omsorg i Stockholm AB 556597-2352 Ja 

House of Wisdom AB 559029-3972 Nej 

Humana - Familjehem och Öppenvård 556658-1277 Ja 

Humana - Sociala Tjänster 225568-1277 Ja 

Humanisthemmet EQ 556925-6711 Ja 

InCa Familjehem & Konsult AB 559046-0639 Ja 

Incuria AB 556881-2902 Ja 

Innovation och placering Uppsala 559034-0591 Ja 

KBT-praktiken i Roslagen 556754-6535 Nej 

KC KompetensCentrum AB 556631-3317 Ja 

Landa Familjevård AB (f.d. Dalarnas Ungdomscenter) 556755-6302 Ja 

Leonum Konsult AB (fd Nordgren &) 559037-1711 Ja 

Multikulturell Familjehemsvård 969729-8314 Nej 

NiNa Barn och ungdom AB 559089-6360 Ja 

Nordwind Care AB 559041-7167 Ja 

Pär Sonesson AB 556549-7228 Ja 

Semitas Sverige AB 556907-1284 Ja 

Shoma AB 559046-7915 Ja 

Spindelns familjehemsvård i Sverige AB 556591-4933 Ja 

SSK-Säkerhetsakademin 556750-8709 Nej 

Stordala Vård & Omsorg AB 559037-9672 Ja 

Svenska familjehem AB 556893-8999 Ja 

Svenska Familjehem AB 556893-8999 Ja 

Team Actum AB 556765-3371 Ja 

Tian-gruppen AB 556378-5145 Nej 

We care Uppland AB 559022-7558 Nej 

Victoria Behandlingscenter AB 556626-5533 Ja 

Visa omsorg Mälardalen AB 559037-4806 Ja 

Vårljus Jour- och familjehem 556485-4791 Ja 



Datum Status 
Oklar 
Har tillstånd 

180912 Avslag Omplacering pågår 
maj-18 Har tillstånd 

Har tillstånd 
okt-18 Avslag Omplacering pågår 

180811 Har tillstånd 
Har tillstånd 
Har tillstånd 

180524 Har tillstånd 
Oklar 
Har tillstånd 
Oklar 
Har tillstånd 
Har tillstånd 
Har tillstånd 
Har tillstånd 
Har tillstånd 

180912 Har tillstånd 
Oklar 
Har tillstånd 

180912 Har tillstånd 
Har tillstånd 
Oklar 

180912 Under prövning Ska följas upp 
180912 Har tillstånd 
180912 Har tillstånd 

Har tillstånd 
Har tillstånd 
Har tillstånd 
Oklar 
Har tillstånd 

180912 Har tillstånd 
180912 Har tillstånd 

Har tillstånd 
Oklar 
Oklar 

180912 Har tillstånd 
180912 Har tillstånd 

Har tillstånd 
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Yttrande gällande tillsyn av användning av 
konsulentstödd familjehemsverksamhet (IVO) 
Dnr 8.5-38758/2018-1 
Socialnämnden i Uppsala kommun (hädanefter nämnden) har givits möjlighet att yttra 
sig över tillsynen avseende nämndens användning av konsulentstödda familjehems-
verksamheter för placering av barn. Socialförvaltningen har tidigare enligt begäran från 
IVO lämnat uppgifter om i vilka verksamheter nämnden har barn placerade, om och 
när kontroll av tillstånd har gjorts.  

Nämnden har identifierat vissa förbättringsområden gällande systematisk kontroll av 
tillstånd av leverantörer som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet. 
Socialförvaltningen kontrollerar tillstånd vid nyplacering samt har kontrollerat tillstånd 
för samtliga leverantörer som nämnden har ramavtal med. Vissa brister har dock 
identifierats då det gäller kontroll av tillstånd av leverantörer där placering har gjorts 
innan tillståndsplikten infördes, vilket framgår i tidigare inlämnade uppgifter.  

Vid tidpunkt för yttrandet så har tillstånd kontrollerats för samtliga leverantörer som 
bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet och där nämnden har barn 
placerade. Vissa leverantörer saknar tillstånd att bedriva konsulentstödd 
familjehemsverksamhet och individuell planering för varje enskilt ärende görs för att 
kunna avsluta placeringen 

Ett förändringsarbete har påbörjats redan innan IVO:s granskning vilket innebär att 
upphandling av konsulentstödd familjehemsverksamhet kommer att ske samlat på en 
enhet inom socialförvaltningen i stället för som tidigare på flera enheter. Att färre 
personer skall arbete med frågan innebär att en rutin gällande kontroll av tillstånd blir 
lättare ett följa. 

 

Socialnämnden 

 

Eva Christiernin   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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