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Till
Socialnämnden

Redovisning av vidtagna åtgärder med
anledning av Socialstyrelsens tillsynsbeslut
vid Orhems Gård

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra
kontrollen av sökande i samband med anställningar vid Orhems Gård.
2. Förvaltningen godkänner att de rutiner för inhämtande av uppgifter från
misstanke- och belastningsregistret som beskrivs i detta tjänsteutlåtande
ska gälla i alla verksamheter inom Enheten för familje- och ungdomsInsatser, som tar emot barn och unga.
3. Beslutet tillställs Socialstyrelsen

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva Sandberg
Avdelningschef

Sammanfattning
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Orhems Gård är en av Enheten för familje- och ungdomsinsatser tre boenden för
ensamkommande asylsökande ungdomar. Verksamheten har 15 platser.
Ungdomarna bor på Orhems Gård i avvaktan på beslut om asyl från Migrationsverket.
Socialstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-30441/2011-1) den 22 november
2011 anmodat nämnden att vidta följande åtgärder:


Begära utdrag ur register som förs enligt lagen om belastningsregister samt
lagen om misstankeregister för all personal som arbetar i verksamheten.

Förvaltningen har sedan det inkomna beslutet hämtat utdrag ur misstankebelastningsregister för de anställda vid Orhems Gård där registerutdrag saknades
enligt den rutin som finns i förvaltningen sedan 1997.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
Socialstyrelsen genomförde den 14 oktober 2011 en oanmäld inspektion på
Orhems Gård, som är en av Enheten för familje- och ungdomsinsatsers tre
boenden för ensamkommande asylsökande ungdomar. Orhems Gård har 15
platser. Vid inspektionen intervjuades två representanter för personalen och två
ungdomar. Journalerna för fem ungdomar granskades. Socialstyrelsen konstaterar i
sitt beslut att verksamheten har brustit i inhämtning av utdrag ur misstanke- och
belastningsregistret i samband med anställning av personal men att verksamheten i
övrigt uppfyller gällande lagstiftning i de delar som tillsynen avsett.
Förvaltningen har följande rutin för registerkontroll i samband med anställning av
personal, mottagande av praktikanter och uppdragstagare i verksamheterna:
Registerkontrollen ska göras i fråga om personer som erbjuds anställning,
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid HVB-hem som tar emot barn och
unga. Registerkontrollen avser både belastningsregistret och misstankeregistret.
Syftet är att öka skyddet för barn och unga mot att de utsätts för övergrepp,
kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande.
Registerkontrollen sker genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag
av Rikspolisstyrelsen (utan avgift). Endast den sökande som erbjuds anställning
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ska lämna registerutdrag till arbetsgivaren. Registerutdraget får vara högst sex
månader gammalt.
Skyldigheten att göra registerkontroll gäller inte redan anställda personer eller
personer som redan har pågående uppdrag eller praktikplats vid HVB-hemmet.
Om registerkontroll inte utförts får personen inte anställas, ges uppdrag eller
praktiktjänstgöring. Arbetsgivaren avgör själv om en person med anteckning i ett
registerutdrag ska anställas. Om ett HVB underlåter att kontrollera registerutdrag
får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet om underlåtelsen är av allvarligt
slag.
HVB ska bevara utdraget eller kopia av det under minst två år från det att
anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande påbörjades för att
kontroll av att reglerna följts ska kunna göras. På begäran av den som lämnat in
registerutdraget ska det återlämnas i original.
Åtgärder som vidtagits efter det senaste tillsynsbeslutet
Registerutdrag har hämtats för de anställda vid Orhems Gård där registerutdrag
saknades. En plan för stickprovskontroller av efterlevnaden av ovan nämnda
rutiner har utarbetats. Stickprovkontrollerna kommer att gälla alla verksamheterna
inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga.
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