
Protokoll 2019-01-30

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Emma Eklind (KD) Astrid Söderquist (C)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Emma Eklind (KD)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson
Håkan Trygg (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-30

Datum för överklagan 2019-01-30 till och med 2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

Ärendelista
§8 Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjehemsverksamhet
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Justerare signatur

§8 - Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för 
konsulentstödd familjehemsverksamhet (SON 18-253)
Ärendebeskrivning

I november 2018 påbörjade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en granskning av 40 
kommuner i sju olika län som kan använda sig av konsulentstödd familjehemsverksamhet, där 
socialnämnden i Lekebergs kommun var en av de som ingick i granskningen. Fokus för 
granskningen var att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar att de verksamheter där de 
placerar barn har tillstånd. En lista på de verksamheter som beviljats tillstånd bifogades.

Socialförvaltningen i Lekebergs kommun skickade i slutet av november ett svar till IVO där 
det framgick vilka familjehem socialnämnden i dagsläget har avtal med samt nämndens 
strävan och rutiner när det gäller rekrytering och utredning av familjehem.

I den första förfrågan begärde IVO endast in faktauppgifter från nämnden. Nu har nämnden 
även getts möjlighet att yttra sig, senast den 31 januari.

Av yttrandet framgår att de två konsulentstödda familjehemmen som Socialnämnden för 
närvarande har barn placerade i innehar tillstånd att bedriva konsulentstödd 
familjehemsverksamhet. Det framgår även att i de fall konsulentstödda familjehem används, 
görs alltid en utredning av hemmet i samband med placering av barnet samt att 
socialnämnden i framtiden kommer att efterfråga och kontrollera tillståndsinnehav hos 
aktören.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. ställer sig bakom yttrandet
2. överlämnar det till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

Beslut
Socialnämndens behandling av ärendet
Yrkanden

Ordförande yrkar att paragrafen justeras omedelbart med hänvisning till att svarstiden går ut 
inom kort.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner det bifallet.

Beslut

Socialnämnden
1. ställer sig bakom yttrandet
2. överlämnar det till Inspektionen för vård och omsorg.
3. beslutar att paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - yttrande gällande IVO:s granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd 

för konsulentstödd familjehemsverksamhet - (SON 18-253-7)
 Yttrande gällande IVOs granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjehemsverksamhet - (SON 18-253-5)
 Kommunicering av beslutsunderlag - (SON 18-253-4)
 Svar på IVO:s granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjehemsverksamhet - (SON 18-253-3)
 IVO granskning av konsulentstödd familjehemsverksamhet - (SON 18-253-1)
 §9 SONAU Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjehemsverksamhet - (SON 18-253-6)

Expedieras till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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