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2017/18:1435 IVO:s handläggningstider
Det sociala företaget Via Helianthus/Solrosen i Östervåla i Heby kommun
driver via en ekonomisk förening omfattande verksamhet genom att skapa
sysselsättning, arbetsträning, praktik och dagligverksamhet för den som vill och
kan arbeta men som ändå har svårt att få ett arbete. Företaget samarbetar med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt med kommunerna Heby,
Tierp och Sala. I dag har företaget deltagare från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan samt från individ- och familjeomsorgen och LSSverksamheten i Heby kommun. Antalet placerade är 47 personer. Företaget
bedriver också volontärverksamhet, och har 31 anställda.
Målet med verksamheten är bland annat att skapa goda och utvecklande
verksamheter för personer med funktionsvariationer och för dem som efter lång
sjukskrivning behöver se att arbetslivet fungerar innan de kan ge sig ut på den
öppna arbetsmarknaden.
Personerna är i sysselsättning/arbetspraktik, dagligverksamhet
och arbetsrehabilitering. Uppdraget innebär att tjänsterna ska innehålla
förberedande insatser av rehabiliterande, utredande och vägledande karaktär
och syfte. Dessutom ska Solrosen utföra de kompletterande insatser som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ansvar för.
För nästan exakt två år sedan ansökte verksamheten hos IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, om att bli godkänd som tillståndspliktig verksamhet. Vid ett
par tillfällen under dessa två år har IVO hört av sig och sagt att de har så
mycket att göra att handläggningstiden kommer att dra ut på tiden. Detta
innebär givetvis problem för verksamheten, och väcker oro hos alla som
omfattas av verksamheten och för de anställda. Efter två år har nu Solrosen fått
avslag på sin ansökan, utan vidare kontakt.
Jag vill fråga statsrådet Lena Hallengren följande:

Vilka generella åtgärder vidtar statsrådet för att förbättra hanteringen, det vill
säga förkorta de långa handläggningstiderna?
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………………………………………
Solveig Zander (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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