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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00 – 16:35

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Thomas
Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Stefan
Blomqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anders Karlsson (M), Hans Linke (C), Marianne
Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Mari-Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith
Severin (S), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tf. förvaltningschef Linda Qvarnström, ekonom
Marita Asplund Håkansson, enhetschef Marita Andersson, enhetschef Ann Godlund,
verksamhetsutvecklare Sara Gibro (§§ 71,77)

Utses att justera

Mica Vemic (SD)
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-06-12

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

…………………………………
Marie-Louise Karlsson (S)

Justerande

…………………………………
Mica Vemic (SD)

Paragrafer

§ 78

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2019-06-12

Datum för
anslags
uppsättande

2019-06-12

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen Katrineholm

Paragrafer

§78

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-07-09
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§ 78

Yttrande till IVO Dnr 8.5-20280/2019-1 (SOCN/2019:56)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en granskning av kommuner som
kan använda sig av konsultverksamheter, dvs. verksamheter som har till uppgift att
till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och
handledning till sådana hem som tar emot barn. Socialnämnden i Katrineholms
kommun ingår i IVOs granskning.
Ärendebeskrivning
Yttrandet avser begäran om uppgifter om konsultverksamheter vilka besvaras genom
ett antal frågor.
I vilka konsulentverksamheter har nämnden haft/har barn (0 t.o.m. 17 år) placerade
sedan tillståndsplikten infördes den 1 april 2018? Ange organisationsnummer på den
konsulentverksamhet ni tecknat avtal med.
Svar: se bilaga, företagslista.
Har nämnden efter att dessa verksamheter blev tillståndspliktiga kontrollerat så att
verksamheten har tillstånd? Ange i så fall när.
Svar: Det finns inga nedtecknade rutiner i dagsläget för hur dessa verksamheter och
dess tillstånd har kontrollerats. Socialförvaltningen använder sig till största del av de
verksamheter kommunen har upphandlade via Vårdförbundet Sörmland.
Vårdförbundet Sörmland har setts som en garant för att tillståndet kontrolleras.
Vid dags datum har rutiner upprättats för att kontrollera tillstånd hos samtliga HVBhem och konsulentstödda familjehem.
Har nämnden använt, eller använder, sig av huvudman som enbart föreslår
familjehem och jourhem för barn? Har nämnden använt, eller använder, sig av
huvudman som enbart ger stöd och handledning till familjehem och jourhem? Ange i
så fall vilka.
Svar: Ja, se bilaga, företagslista. Angående huvudman som enbart ger stöd och
handledning till familjehem och jourhem har socialförvaltningen använt sig av
företaget Bloton.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
• Yttrande från socialförvaltningen daterat 2019-06-05
• Meddelande IVO, Dnr 8.5-20280/2019-1
• Bilaga, företagslista
___________________
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Akten
/

Ordförandens sign

Justerandes sign

