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Information om nämndens hantering av beslut från IVO gällande
tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern 16-20

ASN-2020-1973
Sammanfattning

Ärendet är en information avseende förvaltningens arbete efter beslut från IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) gällande tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern
16-20 år. En granskning av förvaltningens användande av privata vårdgivare för boende med
stöd har lett till att IVO har genomfört en tillsyn under 2019.
IVO:s tillsyn har klargjort att barn och unga mellan 16–20 år som har behov av eget boende
med individanpassat stöd ska få detta tillgodosett genom placeringsformen stödboende enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Boendeformen boende med stöd är inte lämplig för
personer som är under 21 år.
Ett förvaltningsövergripande arbete har inletts för att säkerställa att alla barn och ungdomar i
målgruppen är placerade i placeringsform motsvarande vårdbehovet. Förvaltningen har
genomfört en kartläggning och analys av behoven hos unga personer mellan 16–20 år som är
placerade i heldygnsvård i olika former av boenden och stödboende. Kartläggningen har
avgränsats till boende med stöd och stödboende utifrån att IVO:s tillsyn och beslut avser
dessa placeringsformer.
Kartläggningen har identifierat behov av åtgärder, bland annat att ta fram rutiner avseende
bedömning och handläggning av behov av eget boende och individanpassat stöd för barn och
unga i åldern 16-20 år.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Information om nämndens hantering av IVO:s beslut gällande
tillsyn av stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år
Beslut avseende tillsyn om brister i utförandet av insatser för barn och unga i en
privat verksamhet

