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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag. 
 
 
Ärendet 
Den 7-8 december 2016 genomförde inspektionen för vård och omsorg (IVO) en inspektion 
inom området barn och unga 0-20 år samt ensamkommande barn. Tillsynen omfattade 
granskning av nämndens handläggning av förhandsbedömningar, uppföljning av vården 
gällande placerade barn och ungdomar samt familjehemsutredningar.  
 
IVO har översänt inspektionsprotokoll från tillsynen för kommunicering och faktagranskning. 
Inspektionen visar på brister inom samtliga områdena i variarad utsträckning, bland annat hur 
nämnden hanterar anmälningar där våld förekommer. Socialnämnden har beretts möjlighet att 
yttra sig över protokollet.  
 
Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder med anledning inspektionens resultat. Förvaltningen 
föreslår att nämnden överlämnar bifogat yttrande till IVO där planerade och vidtagna åtgärder 
redovisas. 
 
Inspektionsprotokollet utgör tillsammans med övrig inhämtad dokumentation underlag för 
IVO:s kommande beslut.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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Förslag 

 
Inspektionen för vård och omsorg  
Box 45184 
104 30 Stockholm 

IVO: Yttrande med anledning av inspektionsprotokoll, dnr 8.5–
29308/2016-16 

 
Nämndens yttrande 
Socialnämnden ser allvarligt på de brister som IVO påtalat i inspektionsprotokollet och  
har beslutat vidta flera åtgärder utifrån inspektionsprotokollet, varav vissa redan genomförts. 
Regelbunden uppföljning planeras på enhets- och avdelningsnivå för att säkerställa att 
åtgärderna får önskad effekt. 
 
Socialnämnden har sedan den aktuella tillsynen vidtagit följande åtgärder: 
 

• Delegationsordningen förändrades 1 januari 2016, socialsekreterare på 
mottagningsenheten har inte längre delegation att fatta beslut om att ej inleda 
utredning.  

• Rutiner rörande när utredning ska inledas har ändrats och förtydligats. Idag inleds 
alltid utredning när en anmälan innehåller uppgifter om våld i nära relationer. 

• Enhetschef ska varje månad utföra stickprovskontroller för att säkerställa att vårdplan 
och genomförande planer finns i alla placeringsärenden.  

• Rutin är framarbetad för att säkerställa att barn och familjehemsakter hålls åtskilda. 
• Rutin är framarbetad för att i alla familjehemsutredningar säkerställa att två av 

varandra oberoende referenser för varje vuxen i familjen finns samt att det tydlig 
framgår av dokumentation vilka registerkontroller som gjorts  

• Separata matchningsutredningar görs inför alla placeringar i familjehem. 
• För att säkerställa att anmälningar hanteras korrekt i pågående placeringsärenden gör 

enhetschef kontroller varje vecka utifrån en checklista. 
• Ny rutin angående skyddsbedömningar och vem som har behörighet att utföra dessa är 

framtagen. 
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Socialnämnden planerar följande åtgärder: 
 

• En specialiserad grupp kommer att bildas under Mottagningsenheten för barn och 
ungdom med inriktning att arbeta med anmälningar och utredningar i ärenden där det 
förekommer våld i nära relationer. Rekrytering pågår och planeringen är att gruppen 
kommer starta under våren 2017. 

 
Socialnämnden har inget ytterligare att tillägga utifrån inspektionsprotokollet. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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