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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande Kofferdalens korttidshem 
 

Förslag till beslut 
Social resursnämnd beslutar att godkänna yttrandet samt att översända det till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit en skriftlig anmälan mot Social 
resursförvaltning gällande Kofferdalens Korttidshem. IVO har därför beslutat om tillsyn. 
IVO begär att Social resursnämnd yttrar sig över anmälan. IVO har via en lex 
Sarahanmälan från nämnden fått information om att korttidshemmet nu är stängt. IVO har 
begärt att nämnden svarar på två frågor. Kofferdalens korttidshem kommer inte att öppna 
igen utan ersätts av ett nytt korttidshem på Lilla Kapplandsgatan som kommer att öppna 
under våren 2018.  

 

Bilagor 
1. Delegationsordning Social resursnämnd 

2. Ansvar och uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet 
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Ärendet  
Nämnden har att fatta beslut om att godkänna yttrandet som svar till IVO. 
 

Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit en skriftlig anmälan mot Social 
resursförvaltning gällande Kofferdalens Korttidshem. IVO har därför beslutat om tillsyn. 
IVO begär att Social resursnämnd yttrar sig över anmälan. IVO har via en lex 
Sarahanmälan från nämnden fått information om att korttidshemmet är stängt. IVO har 
begärt att nämnden svarar på följande frågor: 

1. Vilken planering har nämnden för Kofferdalens korttidshem? 
2. Vilket ansvarsområde har enhetschef och gruppchef vid korttidshem 

enligt LSS som drivs av nämnden samt vilken kompetens ställs för 
respektive funktion? 

Förvaltningens svar på IVO:s frågor 
Förvaltningen har nedanstående svarat på frågorna:  

1. Kofferdalens korttidshem är stängt och kommer inte att öppna igen. 
Korttidshemmet planerades att stängas i september 2017. Verksamheten skulle 
flyttas till en mer ändamålsenlig lokal. På grund av den förestående flytten togs 
det inte in några nya barn och vid stängningen var beläggningen 60 %. Flytten är 
uppskjuten till 2018 på grund av försenade renoveringar i form av brandskydd 
och säkerhetsanpassningar. De barn som var placerade på Kofferdalen är i 
huvudsak placerade på andra korttidshem, en del av dem kommer att placeras i 
den nya verksamheten på Lilla Kapplandsgatan. En gruppchef är rekryterad för 
den nya verksamheten och har påbörjat sitt arbete den 1 februari. Hen kommer ha 
ansvar för två korttidshem, till sin hjälp har hen två stödpedagoger. Rekrytering 
av en samordnare samt stödassistenter pågår. Inflyttning planeras till april 2018. 
Personalen i den tidigare arbetsgruppen har splittrats och placerats på andra 
korttidshem. Två av medarbetarna har varslats om avsked. 
 

2. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, enhetsplan, målbild, 
budget, uppföljning och resultat. Enhetschefen har övergripande ansvar för att 
utveckla verksamheten inom områden som rör metod-, kvalitetsfrågor och annan 
verksamhetsutveckling, För att bli enhetschef krävs att hen har adekvat 
högskoleutbildning, flerårig chefserfarenhet från en politisk styrd organisation 
samt erfarenhet av att leda andra chefer och från funktionshinderverksamhet. 
Gruppchefen har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö samt kvalitetssäkring 
av respektive korttidshem. Gruppchefen är underställd enhetschefen. 
Gruppchefen ansvarar för att utveckla respektive korttidshem inom områden som 
rör metod-, kvalitetsfrågor och annan verksamhetsutveckling. För att bli 
gruppchef krävs att hen har adekvat högskoleutbildning och chefserfarenhet från 
en politisk styrd organisation. Erfarenhet från funktionshinderverksamhet och 
från verksamhet som pågår dygnet runt är meriterande. 
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Social resursförvaltning 
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