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Yttrande och åtgärdsplan med anledning av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) genomfört tillsyn av hem för vård och boende( HVB) vid Novus,
Vilsta och Gårdskälsgatan som tillhör HVB enhet 3 i Eskilstuna kommun.
Dnr 8.4.2-6133/2016
Förslag till beslut:
Socialnämnden föreslås godkänna yttrande och åtgärdplan och överlämna
som svar till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt en skriftlig redovisning med
anledning av brister som uppdagats i och med verksamhetstillsyn.
Bakgrund
IVO har genomfört en granskning av 3 HVB hem för ”Ensamkommande barn och
ungdomar” i Eskilstuna kommun. Denna gång utifrån ett övergripande fokus på
trygghet och säkerhet och tittat på områdena registerkontroll innan anställning,
bemanning verksamhetens rutiner för mottagande av nya ungdomar, verksamhetens
lokaler, föreståndarens kompetens samt hur incidenter och avvikelser hanteras
inom verksamheterna.
IVO har gjort bedömningen att
 Nämnden har brustit då det gäller kontroll av utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister innan anställning.
 Verksamheterna uppfyller kravet på att HVB som tar emot barn ska ha
personal dygnet runt.
 Bemanningen ska vara utformad så att den ger verksamheterna
förutsättningar att erbjuda inskrivna ungdomar en trygg och säker vård.
 Verksamheternas mottagande av nya ungdomar är i vissa delar utformat så
att de uppfyller kraven i lagstiftningen. Mot bakgrund av att samtliga
ungdomar nu fått information om brandskydd avstår IVO från att ställa krav
i denna del.
IVO s beslut
Inspektionen för vård och omsorg(IVO) ställer följande krav på nämnden.
Nämnden ska se till att ingen anställs, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller
liknande på HVB som tar emot barn, om inte kontroll gjorts av Polismyndighetens
misstanke- och belastningsregister.
Nämnden ska senast den 17 juni redovisa för IVO vilka åtgärder som nämnden har
vidtagit för att komma tillrätta med konstaterad brist.
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Redovisning av åtgärder










Utdrag har gjorts i efterhand hos polisens misstanke- och
belastningsregister för all personal som arbetar inom Socialförvaltningens
område Ensamkommande barn- och ungdomar i samband med IVO´s
granskning med stöd av socialförvaltningens säkerhetssamordnare.
Alla ansvariga chefer inom område Ensamkommande barn- och ungdomar
har både via mail samt på områdesledning i samband vid IVO´s granskning
samt på nytt i samband med IVO´s beslut informerats om reglerna om
registerkontroll hos Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.
SKL s Cirkulär 16:25 ” Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet” har dessutom mailats ut till samtliga chefer
inom förvaltningen.
Ansvarig: Områdeschef Ensamkommande barn och ungdomar
Genomfört och klart: 2016-05-31.
En rutin har upprättats och finns tillgänglig på kommunens intranät för
medarbetare och chefer. Rutinen beskriver hur kommunen arbetar med att
säkerställa att kontroll görs innan anställningshandlingar skrivs under.
Ansvariga: Enhetschefer inom området.
Ny mall för anställningsavtal har börjat användas inom område
Ensamkommande barn- och ungdomar där en kryssmöjlighet finns att fylla
i att kontroll gentemot misstanke- och belastningsregistret genomförts. I
samband med att anställningsavtal skrivs under ska kontroll ha genomförts
och enhetschef ansvarar att rutan i anställningsavtalet kryssas i.
Ansvarig: Enhetschefer
Med start 1 juni 2016
Administratör inom HR upprättar alla nya anställningsavtal samt
säkerställer att utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister gjorts.
Ansvarig: Administratör HR
När: Vid upprättande av varje nytt anställningsavtal med start 1 juni 2016.

Som ytterligare åtgärd kommer stickprover att göras och kommer att ingå i
socialnämndens internkontrollplan för 2017 för att följa upp att reglerna fortsätter
att följas.
Med denna redovisning av både redan vidtagna och planerade åtgärder bedömer
nämnden att snabbt komma tillrätta med de brister som uppdagats av IVO.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Mehmed Hasanbegovic
förvaltningschef

03a_Redovisning till IVO med anledning av tillsyn av HVB-enhet 3

Pia Andersson
områdeschef

