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AMN 2017/9

Arbetsmarknadsnämndens kompletterande
kommentarer och åtgärder utifrån IVO:s 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.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-09-06 (den: AMN
2017/103) att godkänna skrivelsen (dnr: AMN 2017/9) för yttrande till IVO.
IVO:s frågeställningar och Arbetsmarknadsnämndens svar
Arbetsmarknadsnämnden har ombetts att komplettera ärendet utifrån att IVO:s
granskning visar att det finns en vårdplan/etableringsplan och ett uppdrag som är
daterade efter IVO:s föregående beslut och nämndens efterföljande svar till IVO, i
december 2016. IVO ber nämnden komplettera med svar på nedan frågor:
-

Varför vårdplanernas utformning skiljer sig åt?
Om de båda varianterna av vårdplan används idag?
Om nämndens uppdrag till förvaltningen ledde till några eventuella
förtydligande i relation till lagstiftningen?

Vårdplanernas utformning skiljer sig åt då det föreligger behov av vård jml § 3 LVU
i det ena ärendet men inte i det andra. I de fall det inte föreligger vård upprättas
en etableringsplan. De båda planerna används idag utifrån vilket behov som finns
för respektive ungdom.
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Vad gäller nämndens uppdrag till förvaltningen att se över överväganden har
detta inte resulterat i någon förändring vad gäller dessa. Det framgår av
övervägandet att behov av fortsatt etablering föreligger och i de fall etablering
inte pågår eller har en nedåtgående trend erhålls riktad uppföljning enligt
gällande rutin(se bifogat). Av rutinen framgår vilka aktörer som medverkar vid en
sådan uppföljning.

Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post:
arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199

2 (2)

Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna ovanstående skrivelse för yttrande
till IVO och skicka den vidare till IVO.
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