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Jennica Johansson | Enhetschef IFO
033-430 57 71 | jennica.johansson@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Yttrande till IVO avseende tillsyn av myndighetsutövningen
avseende familjehemsplacerade barn
Förslag till beslut
Bildning- och omsorgsnämnden noterar informationen kring genomförd inspektion till
protokollet.
Bildnings-och omsorgsnämnden antar föreslaget yttrande till IVO
Bildnings-och omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering för paragrafen.
Ärendet
Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygd har ålagts att inkomma med en redovisning
av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av beslut fattat efter Inspektionen för
vård- och omsorgs tillsyn avseende nämndens handläggning av familjehemsplacerade barn
vid socialtjänsten i Bollebygd den 13 september 2016.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder. Bildnings-och
omsorgsnämnden ska säkerställa att:


personalen har den kompetens som anges i gällande bestämmelser



det finns ledningssystem med de processer och rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet



utredningar handläggs i enlighet med gällande bestämmelser



det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och
stödboende



barn endast placeras i enskilda hem som är utredda av nämnden
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genomförande och uppföljning av familjehemsvård sker i enlighet med gällande
bestämmelser

Redovisningen av vidtagna åtgärder och planerade åtgärder ska inkommit till IVO senast
28 april 2017. Av redovisningen ska framgå:


Vilka åtgärder socialnämnden har vidtagit /avser att vidta.



Tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna.



Hur socialnämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Tillsynen visade i huvudsak följande:


Brister avseende planeringsförutsättningar.



Brister avseende arbete med familjehem.



Brister avseende utredningar av barn.



Brister avseende familjehemsvårdens genomförande och uppföljning.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse, Tillsyn av myndighetsutövningen avseende familjehemsplacerade
barn vid socialtjänsten i Bollebygd

-

Beslut fattat av IVO 2016-11-29, efter inspektion, tillsyn av socialnämndens
handläggning av familjehemsplacerade barn i Bollebygds kommun den 13
september 2016.

-

Yttrande från Individ- och familjeomsorgen av vidtagna och planerade åtgärder.
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