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Nämndsinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet i funktionsstödsnämnden
gällande Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder
FSN-2020-2861
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20§ kommunallagen väckt ett
ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallad nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet gäller
en ”Extern granskning av tvångs- och begränsningsåtgärder” i vilket man föreslår att nämnden
ska ge förvaltningen i uppdrag att köpa in en extern revision av skydds-, tvångs och begränsningsåtgärder.
Nämndsinitiativet skickas direkt till funktionsstödsnämnden med de förslag till beslut som förslagsställarna framför i initiativet. Funktionsstödsförvaltningen har dock i tjänsteskrivelsen lämnar kortare kommentarer kring förslaget samt ett förslag på ärendehantering.
Moderaternas (M) och Centerpartiets (C) Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden uppdrar åt förvaltningen att köpa in en extern revisor av skydds-,
tvångs- och begränsningsåtgärder i funktionsstödsnämndens boenden och dagliga verksamheter.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och
begränsningsåtgärder
Nämndsinitiativ gällande Extern granskning av tvångs- och begärnsningsåtgärder
Utredningsuppdrag från FSN-AU 201015 - Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-11-12
Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
Ärendet

Förvaltningen lämnar följande kommentarer inför behandling i funktionsstödsnämnden:

SIGNERAD

Med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning av förvaltningens
gruppboende på Svedalavägen 159 (Dalhem) gav funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSNAU) den 15 oktober 2020 förvaltningen ett utredningsuppdrag med fokus på kvalitet i det verksamhetsnära arbetet. (FSN-AU 201015, §208). Tf. förvaltningsdirektör informerade även om

2 (2)
uppdraget på nämndens sammanträde 2020-10-26.
Förvaltningen ska enligt uppdraget (senast i februari 2020) återkomma till nämnden med ett
förslag om hur förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet.
Förvaltningen ska i utredningen särskilt belysa hur den stödjande strukturen för kvalitetsarbetet
ska se ut och hur styrning och ledning säkerställs i verksamheterna. Utredningen ska även innehålla hur resultatet av arbetet med analyser och åtgärder av kvalitetsbrister i verksamheten följs
upp. Detta omfattar även granskning av skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i funktionsstödsförvaltningens boenden och dagliga verksamheter.
Förvaltningen förordar därför att det påbörjade utredningsuppdraget förvaltningen mottog
2020-10-15 ska genomföras enligt plan framför en upphandling av extern granskning.
Skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder är också ett prioriterat område inom ramen för Intern
kontroll 2021 och kommer att redovisas för nämnden två gånger under 2021.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

