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Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med
inriktning barn, ungdom, familj samt vuxna
Länsstyrelsens beteckning 7012-06-88737

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner den föreslagna tillsynsplanen att gälla fortlöpande och
överlämnar densamma till länsstyrelsen för kännedom.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Eva Hagberg Dyberg
Chef Bidrag & Vuxenstöd

Anita Keuter
vik. Chef Barn & Ungdom

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt in en tillsynsplan för år 2007 för de enskilda
verksamheter som finns inom stadsdelsnämndens område avseende verksamhet för barn,
ungdom och familj samt vuxna.
År 2004 beslutade stadsdelsnämnden om en tillsynsplan för de berörda verksamheterna
och att den ska gälla fortlöpande.
I detta ärende redovisas samtliga verksamheter inklusive de som tillkommit sedan år
2004. Den nu aktuella tillsynsplanen ska betraktas som en flerårsplan det vill säga att
planen ska gälla fortlöpande.
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Ärendets beredning
Detta ärende är berett inom avdelningen Bidrag & Vuxenstöd i samråd med avdelningen
Barn & Ungdom.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt en tillsynsplan för 2007 för enskilda
verksamheter avseende barn, ungdom och familj samt vuxna belägna inom
stadsdelsnämndens område. Svar är begärt senast 30 mars 2007.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende trädde i kraft
den 5 februari 2004 (SOSFS 2003:20). Socialstyrelsen föreskriver i sina allmänna råd om
hem för vård och boende, 7 kap 1 §, att den löpande tillsynen skall innefatta inspektion av
verksamheten minst en gång per år. Enligt samma paragraf rekommenderar
Socialstyrelsen vidare att inspektion i vissa fall bör genomföras tätare till exempel vid
nystartade verksamheter, vid problem i verksamheten och när ett hem använder en
behandlingsmetod som inte är utvärderad.
Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt Socialtjänstlagen 7 kap. 1 §, står under
löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt
bestämmelserna i Socialtjänstlagen 13 kap. 5 §.
Efter genomförda inspektioner av respektive verksamhet ska tillsynsrapport skickas till
Länsstyrelsen. Av tillsynsplanen bör framgå när tillsynen ska genomföras och när
tillsynsrapporten beräknas vara färdigställd.

Förvaltningens förslag
De sju tillståndspliktiga verksamheter som finns inom stadsdelsnämndens ansvarsområde
avseende Maria – Gamla stan är:

Individ- och
familjeomsorg
för barn och
unga

HVB för barn och ungdomar
SoL 7 kap 1 § 1 p

Tid för tillsyn

Rapport
färdigställd

BOA Mellanvård AB
Brännkyrkagatan 71
117 27 Stockholm
13 platser
Inskrivningsålder: 17 – 25 år
Målgrupp: Ungdomar med psykiska
och/eller psykosociala svårigheter.

September

Oktober
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Individ- och
familjeomsorg
för vuxna

Dagvård
SoL 7 kap 1 § 4 p

Tid för tillsyn

Rapport
färdigställd

Sofiaängens behandlingsenhet
Bergsunds strand 43 A
117 38 Stockholm
18 platser
Inskrivningsålder: 14 – 20 år
Målgrupp: Ungdomar med allvarliga
psykosociala problem.

Oktober

November

Oktober

November

HVB för vuxna
SoL 7 kap 1 § 1 p
Emeagruppen
Götgatan 58
118 26 Stockholm
12 platser
Målgrupp: Främst kvinnor med
missbruks- och/eller psykosocial
problematik. I mån av plats tas par
med barn samt ensamstående kvinnor
och män emot.

September
Bostället
Högbergsgatan 51
118 26 Stockholm
58 platser
Målgrupp: Hemlösa män och kvinnor.

Oktober

Dagvård
SoL 7 kap 1 § 4 p
Checkpoint
S:t Paulsgatan 29
118 48 Stockholm
39 platser
Målgrupp: Drog- och/eller
alkoholmissbrukare. Från 18 år för
vuxna och från 16 år till 18 år för
ungdomar.

September

Oktober

CEAN
Stora Nygatan 7
111 27 Stockholm
20 platser

Oktober

November
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Målgrupp: Personer med alkoholoch/eller drogproblem
Vianova Rehabiliterings AB
Wollmar Yxkullsgatan 15 B
118 50 Stockholm
24 platser
Målgrupp: Vuxna drog- och /eller
alkoholmissbrukare

Oktober

November

Förvaltningen föreslår att nämnden antar planen för tillsyn av vårdverksamheter utifrån
förslaget i ovanstående tabell. Mot bakgrund av gällande föreskrifter ska
stadsdelsförvaltningen att ha tillsyn varje år med utgångspunkt från angiven tid i planen.
Respektive avdelning genomför tillsynen för verksamheter inom den egna avdelningens
ansvarsområde
Tillsynen ska omfatta följande moment:

 Syn av lokaler
 Kontroll av att tillstånd och verksamhet stämmer överens, utbildning hos
personal, bemanning, platsantal/inskrivna, upprättad budget, bokslut.
 Nödvändiga tillstånd (brandbesiktning och brandsyn).
 Journalföring, förvaring av akter, akthanteringsrutiner
 Arbetsmiljöprotokoll, kontakt med skyddsombud om det finns.
 Inspektionen sammanfattas i en rapport som redovisas i stadsdelsnämnden
och därefter överlämnas till länsstyrelsen för kännedom.
 Om inspektionen visar på allvarliga brister i den inspekterade verksamheten
skall utredarna omedelbart kontakta länsstyrelsen för att genomföra den
fortsatta tillsynen i samarbete med länsstyrelsens personal.
-----------

