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Arbetsmarknads- och socialnamnden

205 80 Malmo

Arendet
Tillsyn av Arbetsmarknads- och socialnamnden i Malmo.
Beskrivning av drendet
Inspektionen for vard och omsorg (IVO) oppnade arendet med

anledning av att Sveriges television (SVT) rapporterade om brister i
utforandet av insatser for barn och unga i en privat verksamhet under
hosten 2018. Insatsema hade beviljats av Arbetsmarknads- och
socialnamnden i Malmo (namnden).
IVO har inte granskat om det funnits brister i sjalva insatserna. IVO har
istallet valt att granska namndens systematiska kvalitetsarbete i

forhallande till SVT:s rapportering om brister i utforandet av
insatserna. IVO har ocksa granskat avtalen mellan namnden och
bolaget som bedrivit verksamheten samt de beslut som namnden
verkstallt i verksamheten for barn och unga i aldrarna 17-20 ar under

tidsperioden 2017-2019.

Beslut
Inspektionen for vard och omsorg (IV 0) avslutar arendet men patalar

foljande brister:
• Namnden har inte verkat fullt ut for att de barn och unga som
placerats i verksamheten vaxer upp under trygga och goda
forhallanden.
• Namnden har inte foljt sarskilda bestammelser i
socialtjanstlagen om vard och boende utanfor det egna hemmet
for barn och unga.

• Namnden har placerat barn och unga i en tillstandspliktig
verksamhet i form av stodboende for barn och unga i aldern
16-20 ar (stodboende). Bolaget som bedriver verksamheten har
saknat det tillstand som lcravs.
Tillsynen har i ovrigt visat att:
• Namnden har utrett brister och vidtagit atgarder.
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IVO vidtar inte nagra atgarder med anledning av bristerna. Det beror pa
att namnden bar kommit fram till att bistandet boende med stod inte ar
en lamplig insats for unga vuxna med en kriminell livsstil. Det beror
ocksa pa att IVO vagleder och uppmarksammar namnden pa dess
ansvar for gruppen barn och unga och vilka placeringsformer som firms
for gruppen.
IVO fomtsatter att narrmden vidtar ytterligare atgarder for att ratta till
de brister som tillsynen visat. IVO kan komma att folja upp beslutet vid
ett senare tillfalle.

Skalen for beslutet
En namnd ska verka for att barn och unga vaxer upp under
trygga och goda forhallanden
IVO bedomer att namnden har brustit i att verka for att de barn och
unga, som placerats i verksamheten, vaxer upp under trygga och goda
forhallanden och far det skydd och stod som de behover utanfor det
egna hemmet, i enlighet med 5 kap. 1 § p. 1 och 8 socialtjanstlagen

(2001:453),SoL.
Bedomningen grundas pa att IVO anser att namnden har placerat
bamen och de unga i ett stodboende has ett bolag som saknar det
tillstand som kravs av IVO. Bolaget som bedriver verksamheten har
inte ansokt om att bedriva stodboende vilket bland amiat innebar att

IVO inte har haft mojlighet att pro va om verksamheten uppfyller
ki-aven pa god kvalitet och sakerhet.
Genom att placera barn och unga pa ett sadant satt anser IVO att
namnden utsatt barnen och de unga for stora risker genom att inte
sakerstalla att de placerats i ett stodboende som bedrivs under trygga
former och darmed har namnden inte foljt de sarskilda bestammelser
om barn och unga som firms i socialtjanstlagen.
Att namnden anser att den inte har placerat barn och de unga i ett
stodboende komplicerar det hela ytterligare och visar pa allvarliga
brister i den egna verksamheten for barn och ungas trygghet och
sakerhet.

Socialtjanstlagens sarskilda bestammelser om barn och unga
Definition av begreppet "barn och unga "
Namnden har yttrat sig over underlaget i arendet och havdar att
namnden beviljat vuxna personer bistand enligt socialtjanstlagen. IVO
bedomer istallet, med stod av socialtjanstlagen, att 17-20-aringar ska
betraktas som barn och unga.
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Med barn avses vaije manniska under 18 ar, enligt 1 kap. 2 § tredje
stycket SoL. Socialtjanstlagen preciserar inte aldern for unga men
uttrycket forekommer i flera kapitel i SoL och av forarbetena tillSoL
framgar att socialnamndens ansvar nar det galler omsorg om barn och
unga stracker sig fran insatser for de minsta till insatser for ungdomar

upp till 20-ars aldern (prop. 1979/80:1 s 254). Av 6 kap. 1 § punl<t 3
SoL framgar ocksa att placeringsformen stodboende for barn och unga
avser aldern 16-20 ar.

Placeringsformer for barn och nnga
Barn och unga ar en skyddsvard grupp. Av 5 kap. 1 § punkt 8 SoL
framgar att socialnamnden ska soija for att barn och unga som riskerar
att utvecklas ogynnsamt far det skydd och stod som de behover och, om
barnets eller den unges basta motiverar det, vard och fostran utanfor det
egna hemmet.

I socialtjanstlagens sjatte kapitel om vard utanfor det egna hemmet
framgar att socialnamnden ska sorja for att den som behover vardas
eller bo i ett annat hem an det egna tas emot i antingen ett familjehem,

ett hem far vard eller boende (HVB) eller ett stodboende (6 kap. 1 §
punkt 1-3 SoL).

Namndens beslut
IVO bedomer att namndens beslut om bistand och insatser tyder pa att
majoriteten av barnen och de unga har behovt nagon slags vard eller
stod utanfor det egna hemmet.
Tillsynen har visat att namnden har beslutat om insatser i bolagets
verksamhet for 15 barn och unga i aldrarna 17-20. Besluten visar att
barnen och de unga inte enbart har behovt ett boende. Avtalen mellan
namnden och bolaget visar att verksamheten ocksa ska ge barnen och
de unga stod genom enskilda samtal, hj alp med myndighetskontakter
och sysselsattning m.m. Flera av barnen och de unga har tidigare varit
placerade utanfor hemmet.
Precis som namnden sjalv uppmarksammat i sin egen utredning har
ocksa IVO sett att besluten om bistand for det namnden i sitt yttrande
kallar boende med stod inte ar enhetliga. Underiaget i arendet visar att
namnden har beslutat om bistand enligt 4 kap 1 § SoL i form av;
boende,

boende med stod,
boende vuxna,

drogfritt boende,

boende i drogfritt stodboende,
boende pa stodboende, och
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tillfalligt boende.
Men det firms ocksa tre beslut om att

verkstalla vard enligt 11§ lagen (1990:52 med sarskilda
bestammelser om vard av unga (LVU) i verksamheten.

Stodboende for barn och unga
IVO bedomer att namndens varierade beslut om insatser for bamen och
de unga i verksamheten i praktiken ar beslut om placeringar i

verksamhetsformen stodboende enligt 6 kap 1 § punkt 3 SoL och inget
amiat. Det beror pa att innehallet i verksamhetsformen stodboende
stammer overens med namndens uppdrag till bolaget och innehallet i
bolagets verksamhet.

Det framgar av 3 kap. la § Socialtjanstforordning (2001:937), SoF och
2 kap. 1-2 § § Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad (HSLF-FS
2016:56) om stodboende att ett stodboende avser en verksamhet inom
socialtjansten som tar emot enskilda i aldem 16-20 ar i ett eget boende
med individanpassat stod. Ett stodboende tar emot barn och unga som
huvudsakligen behover stod for att forberedas for ett sjalvstandigt
boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i star

utstrackning kunna klara sin dagliga livsforing utan hj alp. Med stod
avses individuell vagledning i den dagliga livsforingen.
Namnden haller inte med
Namnden delar inte IVO:s uppfattning om att barnen och de unga har
placerats i ett stodboende. Namnden anser att bistandet boende med
stod inte ar det samma som stodboende. IVO framhaller att det ar
innehallet i en verksamhet som avgor vilken typ av verksamhet som
bedrivs och inte namndens beslut om bistand.
Namnden beskriver att namnden bara bedriver stodboende for barn och
unga for ensamkommande barn och att de personer som placerats i
bolagets verksamhet inte tillhor malgmppen for stodboende. IVO vill i
detta sammanhang papeka att stodboende inte ar avgransat till
malgmppen ensamkommande. Ensamkommande barn ar en av flera

tankbara malgrupper Cprop. 2015/16:43 stodboende - en ny
placeringsform for barn och unga). IVO vill ocksa paminna om att
kommunen ansvarar for att det firms tillgang till stodboende enligt 6
kap. 2 § SoL.
Att namnden inte bedriver stodboende i egen kommunal regi for barn
och unga, om de inte ar sa kallade ensamkommande barn, saknar
betydelse for ifall namnden kan besluta om en sadan placering eller
inte. Namnden kan besluta om placering i stodboende och verkstalla
beslutet i nagon annans regi.
IVO uppmarksammar ocksa namnden pa sin egen beskrivning om att
de fiesta personerna har behovt ett tryggt boende med individuellt stod.
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Ibland har boendet fungerat som utslussning efter annan vard utanfor
det egna hemmet, menar namnden. IVO lyfter ater fram prop.
2015/16:43 stodboende - en ny placeringsform for barn och unga, som
beskriver att stodboende kan fungerajust som utslussning efter annan
vard utanfor det egna hemmet.
Namnden menar ocksa att bistandet erbjudits vuxna. De unga vuxna
som IVO:s tillsyn omfattar tillhor inte malgruppen for stodboende,
menar namnden. Men namnden kommer inte ifran att den ocksa har
beviljat 17-aringar, det vill saga barn, boende i verksamheten. IVO
uppmarksammar ater namnden pa att 16-20-aringar ska betraktas som
barn och unga vid val av sociala insatser. Det galler oavsett om det ar
myndiga eller om det ar namndens barn- och familjeenhet eller
vuxenenhet som utreder deras behov.

Tillstandsprovningen ska sakerstalla god och sakervard
Tillsynen har ocksa visat att bolaget inte har det tillstand av IVO som
kravs for att fa bedriva stodboende. Tillstandslcravet for att bedriva ett
stodboende regleras i 7 kap. 1 § p. 1 SoL.
IVO uppmarksammar namnden pa att tillstandsprovningen hos IVO ska
sakerstalla att verksamheten nar upp till den sakerhet och kvalitet som
kravs. Ytterst handlar det om att sakerstalla att barn och unga far en
tillrackligt god och saker vard. Det firms sarskilda kvalitetski'av i lagar
och foreskrifter om stodboende sasom lamplighetsbedomning vid
inskrivning, lokalernas utformning, forestandarens och personalens
kompetens, registerkontroll ur polisens misstanl<:e- och
belastningsregister infor anstallning av personal, verksamhetens
bemanning, journalforing, systematiskt kvalitetsarbete m.m. Det ar
darfor av stor vikt att tillstandspliktiga verksamheter inte bedrivs och
tar emot placeringar utan det tillstand som kravs.
IVO bedomer att namnden har utsatt barnen och de unga for stora
risker genom att ha placerat dem i ett stodboende vars huvudman
saknar tillstand for verksamheten. Eftersom namnden inte delat IVO:s
uppfattning om att de unga placerats i stodboende har namnden inte
heller kontrollerat om bolaget har haft det tillstand som la'avs. Av
namndens egen granskning framkommer att forvaltningen behover
forbattra hur beslut, insatser och utforare hor samman i det digitala
systemet. Granskningens utredare beskriver att om en utforare som
bedriver boende med stod ligger upplagd som stodboende ger det
enskilda socialsekreterare intrycket av att utforaren bedriver sadan
verksamhet och ocksa har det tillstand som kravs.
Namndens egen granskning visar ocksa att handlaggarna inte har nagon
overblick over vilka som redan bor i ett boende hos en privat utforare.
Utredama har kunnat konstatera att tva lafiminella personer har beviljats
boende i en och samma lagenhet. Det ar troligtvis ocksa sa, menar
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utredarna, att andra personer med kriminell problematik som kant
varandra har haft samtida pagaende boendeinsatser hos utforaren.
IVO delar utredarnas uppfattning om att forvaltningen behover
sakerstalla att personer inte placeras tillsammans med andra personer
som kan paverka dem negativt. Verksamhetsformen stodboende
regleras av foreskrifter som syftar till att de unga far stod under trygga
och sala-a former. En forestandare ska t.ex. bedoma om stodboendet ar

lampligt innan denne beslutar om inski-ivning. Vid
lamplighetsbedomningen ska forestandaren sarskilt beakta hur barnets
eller den unges behov av stod kan tillgodoses under trygga och sakra
former med hansyn tagen till tillgangen till personal, personalens
kompetens och boendets utformning. Om bedomningen avser en
placering i ett eget boende som ligger nara andra boenden som ingar i
verksamheten eller ett boende med utrymmen som delas med andra
barn eller unga som ar placerade, ska det vidare beaktas om placeringen
kan innebara negativ paverkan eller medfora krankningar, vald eller

overgrepp (4 kap. 2 § HSLF-FS 2016:56).
IVO anser att det firms en stor risk att varken namnden eller
verksamheten har beaktat dessa faktorer innan barnen och de unga
flyttat in i verksamheten. IVO fomtsatter att namnden genast
sakerstaller att inga barn eller unga placeras i en tillstandspliktig
verksamhet som saknar tillstand. Det finns en star risk menar IVO att
en sadan verksamhet inte klarar av att ge barnen och de unga ett tryggt
och sakert stod.

Namnden har utrett och atgardat avvikelser
IVO bedomer att namnden forbattrar, utvecklar och sakrar sina egna
verksamheters kvalitet. Enligt det femte kapitlet i Socialstyrelsens

foreskrift och allmanna rad (SOSFS 2011:9) om ledningssystem for
systematiskt kvalitetsarbete framgar att om en verksamhet inte nar upp
till ki-av och mal i foreskrifter och beslut foreligger en avvikelse som
verksamheten maste hantera. Identifierade avvikelser ska dels atgardas,
dels ska processer och mtiner ses over sa att den som bedriver
verksamheten med stod av dem kan sakra att en intraffad avvikelse inte
intraffar igen.
Namnden har utrett om det funnits brister i utredning, beslut och
uppfoljning av bistand boende med stod. Namnden, forvaltningen och
verksamheten delar uppfattningen att boende med stod inte ar en
lamplig insats for gmppen unga vuxna med en kriminell livsstil och att
det behovs andra losningar for att tillgodose malgruppens behov. IVO
delar ocksa den uppfattningen och fomtsatter att barn och unga far det
skydd och stod som de behover.
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Underlag
• Information om foretaget i media 2018-11 -27, IVO
• Tj ansteanteckning 2018-11 -27, IVO
• Utredning med anledning av uppgifter om brister i hanteringen

vid utredning, beslut och uppfoljning i boende med stod 201812-19, Arbetsmarknads- och socialforvaltningen Malmo stad
• Protokollsutdrag 2019-03-28, Arbetsmarknads- och
socialnamnden Malmo stad
• Yttrande diarienr. ASN-201 9-1576, Arbetsmarknads- och
socialnamnden Malmo stad
• Sarskilt yttrande (M och C) 2019-03-28, Arbetsmarknads- och
socialnamnden Malmo stad
• Sarskilt yttrande (SD) 20 19-03-28, Arbetsmarknads- och
socialnamnden Malmo stad
• Social dokumentation och avtal for barn och unga med

kunnummer 57661, 67588, 66577, 60073, 54844,50474,
62286,73760,69223,49530,68645, 53655,66996,38837,
60694, Arbetsmarknads- och socialnamnden Malmo stad

Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den
slutliga handlaggningen har inspektoren Heidi Johannesson och Marie
Horling deltagit. Inspektoren Alexandra Bjorkhem har varit
foredragande.

For Inspektionen for vard och omsorg

^kiwu' ^\ ^..i^
Alexandra Bjorkhem

