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Förslag yttrande till IVO avseende socialnämndernas kontroll av
tillstånd för konsulentstödd familjehemsverksamhet, dnr: 8.538746/2018-1
Inspektio nen för vård och omsorg (IVO) har under november 20 18 påbörjat en granskning av 40 kommuner som kan använda sig av konsulentstöd d familjehemsverksamhet avseende. Nora kommun ingår i den
granskningen. Yttrande till IVO ska inkommit senast 31 januari 2019.
Sedan 15 april 2017 så regleras det i 7 kap 1 § Socialtjänstlagen att de
konsulentstödda familjehem sverksamheterna är tillståndspliktiga. I
övergångsbestäm melserna framgå r bland annat att de verksamheter
som innan ikraftt rädandet hade pågående verksamh et får fortsätta att
bedriva sådan verksamhet under förutsättning att ansökan om liIIstånd
gjorts senast 1 april 2018.
Nora kommun har under 2018 använt sig av 8 konsulentstödda familje hemsverksamheter och samtliga verksamheter har liIIstånd för detta .
Det finns ingen dokumentation som visar på att socialtjänsten gjort kontroller att de verksamheter som används har tillstånd. Omsättnin g av
chefer och personal har gjort att det inte går att kontrollera om kontroller har gjorts.
Planerad e åtgärder
- En rutin ska upprättas, där det tydlig t ska framg å i dokumentationen
i verksamhetssystemets resursregiste r, att verksamheterna uppfylle r
1iIlståndsplikten.
- En rutin ska också upprättas för familjehemssekreterarna att göra
kontroller av 1iI1ståndsp likten innan en ny placering samt att årligen kontrollera att de konsulentstödda familjehems verksamheter som använ ds
fortfaran de har liIIstånd.
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