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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.21
Datum: 2017-02-02
Enhetschef Utförarenheten barn- och ungdom Fredrik Broberg
E-post: fredrik.broberg@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på tillsynsärende 8.4.2-2042/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde den 12 januari 2017 en oanmäld inspektion av
Vallmons asylboende.
IVO har efter inspektionen begärt yttrande kring ett par uppgifter. Man önskar att nämnden yttrar
sig kring ”In- och utskrivning” och ”Registerkontroll samt uppgifter som lämnades kring
lämplighetsbedömning inför inskrivning vid HVB:t.
Under rubriken ”Yttrande” beskrivs de åtgärder verksamheten har gjort och/eller planerar göra
utifrån IVO:s frågeställningar.
Sektorn bedömer att de åtgärder som beskrivs i nedan yttrande är tillräckliga för att säkerställa att
verksamheten uppfyller de krav och riktlinjer IVO ställer.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till
Inspektionen för vård och omsorg.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera punkten omedelbart.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Fredrik Broberg
Enhetschef Utförarenheten barn- och unga

Beslutsunderlag

·
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Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde den 12 januari 2017 en oanmäld inspektion av
Vallmons asylboende. Vid inspektionstillfället intervjuades samordnaren på plats. Samtal fördes
även med fem inskrivna ungdomar.
IVO har efter inspektionen begärt yttrande kring ett par uppgifter. Man önskar att nämnden yttrar
sig kring ”In- och utskrivning” och ”Registerkontroll samt uppgifter som lämnades kring
lämplighetsbedömning inför inskrivning vid HVB:t.

Yttrande
In-och utskrivning
På Vallmons asylboende är det enhetschef som ansvarar för in- och utskrivning av ungdomar i
verksamheten. Enhetschefen tar beslut i samråd med samordnaren på boendet. Bedömningen är
att detta fungerar bra och att enhetschefen är tillräckligt insatt i verksamheten utifrån den
information och samråd som finns. Dock undersöks hela tiden möjligheter till
verksamhetsutveckling och om förbättringsområden finns. I dessa processer ingår att undersöka
om beslut kring in-och utskrivning kan/bör utvecklas. T.ex. om samordnaren på boendet kan ges
utökat mandat.
Registerkontroll
Inför anställning av personal på Vallmons asylboende inhämtas alltid utdrag ur Polismyndighetens
misstanke- och belastningsregister. Detta gäller vid alla typer av anställningar på boendet såväl
tillsvidareanställda som vikarier och eventuella volontärer som besöker boendet i syfte att träffa
ungdomarna. Vid tillfället för inspektionen fann IVO att det inte fanns skriftlig rutin för
registerkontroll på boendet. Detta är nu åtgärdat. Skriftlig rutin är upprättad och finns bland
verksamhetens övriga rutiner.
Lämplighetsbedömning inför inskrivning
Vid förfrågan om inskrivning görs en lämplighetsbedömning enligt 3 kap. 11 § andra stycket SoF.
Man kontrollerar om boendet är lämpligt för ungdomen bl.a. utifrån ålder, utveckling och
personliga förhållanden. IVO fann vid inspektionstillfället att boendet inte dokumenterat dessa
lämplighetsbedömningar Verksamheten åtar sig att åtgärda detta genom att införa ny rutin om
dokumentation vid lämplighetsbedömning.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att de åtgärder som beskrivs i ovan yttrande är tillräckliga för att säkerställa att
verksamheten uppfyller de krav och riktlinjer IVO ställer.
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