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§ 184 Mötets öppnande   

§ 185 Val av justerare   

§ 186 Godkännande av föredragningslista   

§ 217 Konkurrensutsätta området Personlig 
Assistans 
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SU § 205 Sekretessärende 17 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anta föreslaget yttrande så som sitt eget samt att översända svaret till IVO, 
Inspektionen för Vård och Omsorg. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Dnr. KS 2020-122 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 2020-01-30 meddelat 
kommunstyrelsen att de inlett tillsyn utifrån ett klagomål som inkommit till dem. 
Dnr. 3.5.1-02866/2020-4 

Vid genomgång av de journalanteckningar kommunstyrelsen lämnat till 
IVO har IVO funnit att handläggare i ärendet har hänvisat jourhemmet att 
ta del av utredningen om barnet, via barnet. Vidare inkommer jourhemmet 
med synpunkter på utredningen. 

Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över sin inställning till 
nämnda händelser.  

Efter översyn av de nämnda journalanteckningarna daterade 2020-01-09, samt 
2020-01-13 kan det konstateras att ett fel har skett i handläggningen. Den som har 
rätt att ta del av handlingar i ett ärende är berörda juridiska parter, oftast 
barnet/ungdomen själv, samt vårdnadshavare/god man. Då barnet i fråga saknar 
vårdnadshavare i Sverige är det dock av vikt att belysa att det som utretts i aktuellt 
ärende är barnets behov, samt livssituation i sitt tilldelade jourhem. Barnet har 
alltså ej bott eller haft en vardag tillsammans med sina vårdnadshavare som gått 
att utreda. Merparten av uppgifterna som framkommit i utredningen av barnets 
behov etc. kommer från just barnets jourfamilj, varpå handläggaren bedömt det 
som viktigt att stämma av dessa uppgifter med jourfamiljen. Riktigt hade dock 
varit att enbart återkoppla/stämma av berörda delar av utredningen till 
jourfamiljen, samt meddela dem socialtjänstens bedömning att flickan ej kunde bo 
kvar långsiktigt i jourfamiljen. 

Kommunstyrelsen tar till sig av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorgs kritik. 
Åtgärder, information och utbildning av medarbetare i syfte att säkerställa att 
sekretesskänsliga uppgifter om enskild person eller dennes enskilda 
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angelägenheter inte lämnas ut till jourfamiljehem/familjehem utan samtycke från 
den unge eller dennes vårdnadshavare/ställföreträdare.   

Teamledare Caroline Bjerne redogör ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-07 
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