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Avdelning nord 

Ingrid Bäcklund Pihlblad 

ingrid.backlund-pihlblad@ivo.se 

 

 

Skogsro AB   

Såggatan 3 

920 70 Sorsele 

 

[ 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 34 

901 02 UMEÅ 

         

Telefon 010-788 50 00 

registrator@ivo.se 

www.ivo.se 

 

Fax +46 010-788 56 39 

Org nr 202100-6537 

 

 

 

Huvudman 
Skogsro AB 

Ärendet 

Tillsyn av HVB barn och unga enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453), vid HVB-hemmet Skogsro, beläget i Sorsele kommun. 

Beslut 

Ärendet avslutas.  

Bakgrund  

Enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen för 

vård och omsorg inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn 

och ungdom minst två gånger per år. Inspektionerna kan vara föran-

mälda eller oanmälda men minst en inspektion ska vara oanmäld. Den 

som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och ungdomar 

som samtycker till det.  

Underlag 

Inspektionen för vård och omsorg genomförde den 3 december 2013 en 

oanmäld inspektion vid HVB-hemmet Skogsro. Representanter för In-

spektionen för vård och omsorg var inspektörerna Ingrid Bäcklund och 

Mona Ladfors. Vid inspektionen intervjuades föreståndaren. Inspektö-

rerna samtalade med en ungdom. 

Redovisning av tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg har vid inspektionen intervjuat före-

ståndare och en ungdom. Vid intervjuerna uppgavs sammanfattningsvis 

följande: 

Verksamheten 
HVB-hemmet Skogsro är ett privatägt HVB-hem för barn och familj. 

Huvudman är Skogsro AB. Boendet har hela landet som upptagnings-

område men tar i huvudsak emot ungdomar från nordligaste länen. 

HVB-hemmet har totalt åtta platser, HVB-hemmet verkar i enlighet 
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med det tillstånd som utfärdats. Vid inspektionen var sju ungdomar 

inskrivna, varav tre flickor. Två ungdomar var på plats vid inspektion-

en. 

 

Vid inspektionstillfället intervjuades föreståndaren. En av de inskrivna 

ungdomarna lät sig intervjuas. Vid HVB-hemmet arbetar två till tre 

personal såväl dagtid som kvällstid samt två sovande jour nattetid. 

Nattpersonalen sover i angränsande rum till de inskrivna. Den intervju-

ade föreståndaren gav uttryck för att personalen ansåg att bemanningen 

nattetid var tillräcklig.  Det finns, vid extraordinära situationer, möjlig-

het till personalförstärkning.  

 

Säkerhet  

Verksamheten begär alltid in uppgifter från misstanke- och belastnings-

registret innan de anställer personal. Därefter tas uppgifter in från miss-

tanke- och belastningsregistret var sjätte månad. Det finns i verksam-

heten skriftliga rutiner, vilka beskriver hur personalen ska agera om 

någon allvarlig händelse inträffar.  

 

Ungdomars synpunkter 

En ungdom lät sig intervjuas. Ungdomen uttryckte att hon är nöjd och 

trygg vid boendet. Hon uppgav att hon blivit bra bemött vid boendet 

samt att personalen tillfrågar henne hur hon vill ha det. Den intervjuade 

upplevde att hon får vara delaktig i de beslut som fattas. Ungdomen kan 

prata med vilken personal som helst om det är något hon funderar över 

eller har synpunkter på.  

 

Skälen för beslutet 

Tillämpliga bestämmelser  
 

Personal och bemanning 

3 kap. 3 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

3 kap. 5 § Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 

2 kap. 2 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2003:20 ) om hem för vård eller boende 

 

 

 

Barnets behov 

1 kap. 1 och 2 §§ SoL 

6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381), FB 

3 kap. 3 SoF 
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2 kap. 1 §, 2 kap. 2 § och 3 kap. 1 § SOSFS 2003:20 

 

Bedömning 

Inspektionen för vård och omsorg bedömer, mot bakgrund av inhämtad in-

formation, att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning i de delar tillsynen 

avser.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 ____________________________  

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Inga Märta Forsström. 

I den slutliga handläggningen har inspektören Mona Ladfors deltagit. 

Ingrid Bäcklund Pihlblad har varit föredragande.  

 

 

 

För Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

 

 

Inga-Märta Forsström 

 

Ingrid Bäcklund Pihlblad  

 


