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Arbetsmarknadsnämndens kommentarer och
åtgärder utifrån IVOs tillsyn
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av
arbetsmarknadsnämndens (myndighetsprocessens) handläggning av ärenden
rörande barn och unga som placerades på etableringsboenden under perioden 1
oktober 2015 - 31 mars 2016.
Granskningen har omfattat socialtjänstens (myndighetsprocessens) uppföljning av
vården för placerade barn.
Arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över bifogade
granskningsmallar. Av yttrandet bör framgå om nämnden vidtagit några åtgärder
utifrån vad som framkommit i tillsynen. Nämndens yttrande ska ha inkommit till
IVO senast den 13 september 2017. Om yttrande inte har inkommit innan detta
datum kommer beslut att fattas i ärendet utifrån det befintliga underlaget.
Trelleborgs kommun och dess arbetsmarknadsnämnd har ett unikt
etableringsperspektiv och har valt att organisera denna verksamhet annorlunda i
jämförelse med andra kommuner i Sverige och använder därför en annan
terminologi än brukligt.
Att nämnden är framgångsrik vad gäller etablering av ensamkommande unga kan
helt kopplas till den produktionsapparat där gedigen planering, genomförande
och systematisk uppföljning är grundpelare och där ungdomens deltagande
säkerställs genom ett tydligt ställningstagande från den unge.
IVOs synpunkter och nämndens åtgärder
IVO uttrycker i sina kommentarer att det inte framgår av etableringslinjen vad
uppföljningen ska innehålla.
Åtgärd
En rutin för detta upprättades 2017-08-09 där det ska tydligt framgå av
etableringslinjerna när och vad uppföljningen ska innehålla.
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IVO uppmärksammar vidare att handläggare har uppföljningar genom att besöka
boendet utan att träffa ungdomen om denne inte har skrivit upp sig på en lista.
IVO uppmärksammar vidare att det inte framgår att den unges hälsa, utveckling,
sociala beteende, skolgång eller relationer följs upp genom uppföljningen.
Åtgärd
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Handläggare besöker boendet var 3:e månad och följer den unge på ovanstående
områden dagligen alternativt veckovis beroende på var i processen som den unge
befinner sig genom att följa den skattning som görs av boendet. Nämnden har ett
system för att följa upp ungas förmåga till ansvarstagande och progression i
etablering och anser inte att ett möte med handläggare är avgörande för
ungdomens progression utifrån IVOs områden. De områden som nämnden följer
på (fem ansvarsområden) är fullt tillräckliga för att avgöra progressionen hos
varje enskild ungdom.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslås godkänna ovanstående skrivelse
för yttrande till IVO och skicka den vidare till IVO.
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