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Arbetsmarknadsnämndens kommentarer och
åtgärder utifrån IVO:s beslut 2017-10-31, dnr:
11415/2017-21
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.
Beslut från IVO meddelades 2017-10-31 om krav på åtgärder avseende att
säkerställa att vårdplaner upprättas enligt 5 kap. 1 a §
socialtjänstförordningen(2001:937), SoF.
IVO kräver att nämnden upprättar vårdplaner som:
-

beskriver de särskilda insatser som behövs,
det sätt på vilken den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare
eller andra närstående ska ordnas,
målet med vården, och
den vårdbehövandes och, ifråga om barn, även hens vårdnadshavares syn
på den planerade vården.

Senast den 28 februari 2018 ska nämnden redovisa sina åtgärder för IVO.
Arbetsmarknadsnämndens svar
I beslutet uttrycker IVO att de anser att nämndens uppdrag egentligen inte
beskriver de ungas behov, utan snarare nämndens behov av att de unga ska vara
etablerade i samhälls- och arbetsliv vid 21 års ålder.
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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. Vidare utgår
nämnden från ett normaliseringsperspektiv och det är i synnerhet de ungas behov
som sätts i fokus genom nämndens sätt att arbeta med ett tydligt
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)

etableringsperspektiv. Vidare är det i allra högsta grad av intresse för samhället i
stort att de unga som kommer till Sverige etableras i arbets- och samhällsliv före
21 års ålder för att kunna bidra till välfärden.
Åtgärd
Sedan 2018-01-01 upprättas ett nytt uppdrag (se bilaga), i de fall det inte möter
särskilda hinder vilket beskriver:
-

de särskilda insatser som behövs,
det sätt på vilken den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare
eller andra närstående ska ordnas,
målet med vården, och
den vårdbehövandes och, ifråga om barn, även hens vårdnadshavares syn
på den planerade vården.

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