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Ärendet 

Tillsyn av HVB barn och unga vid Skogsro HVB, Sorsele - oanmäld 

Beslut 

Ärendet avslutas 

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

och omsorg (IVO), inspektera hem för vård eller boenden (HVB) för barn 

och ungdom minst två gånger per år. Inspektionerna kan vara föranmälda 

eller oanmälda men minst ett besök ska vara oanmält. Den som inspekterar 

verksamheten ska samtala med de barn och ungdomar som samtycker till 

det. Tillsynen vid detta tillfälle var huvudsakligen inriktad på personal och 

bemanning, säkerhet, trygghet och delaktighet samt verksamhetens hante-

ring av synpunkter och klagomål.  

Underlag 
Inspektionen för vård och omsorg genomförde den 15 oktober 2014 en 

oanmäld inspektion på HVB hemmet Skogsro. Representanter för IVO var 

inspektörerna Carl-Gustaf Hultman och Victoria Lundquist Frank. Vid in-

spektionen intervjuades en personal och två ungdomar.  

Redovisning av tillsyn 

Intervju med personal 

Verksamheten har åtta platser, sju i huset och en i en stuga ute på går-

den. Alla nu inskrivna ungdomar, sju stycken, bor inne i huset. Fem 

pojkar och två flickor. Alla finns hemma vid inspektionen. Minst två 

personal är i tjänst dygnet runt. Vid tillsynen finns även en praktikant 

på boendet. Delar av boendet har renoverats, bland annat badrum och 

toaletter samt gemensamhetsytor så som tillexempel TV-rum och spel-

rum. I de fall stugan på tomten används gäller det ungdomar som själva 

vill och som bedöms klara det. Verksamheten har sökt nytt tillstånd 

gällande utslussningsverksamhet. 
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Sedan två år tillbaka finns två hästar på gården. Arbete pågår rörande 

att hästarna ska ingå i en större omfattning i verksamheten. Detta ska 

vara individuellt anpassat utifrån den enskilde ungdomen.  

Ungdomarna kan påverka regler och rutiner i verksamheten. Inled-

ningsvis vid studiebesök och inskrivningssamtal som sker tillsammans 

med ungdomen, föräldrar och socialtjänst. Genomförenadeplan upprät-

tas utifrån socialtjänstens vårdplan som både ungdomen och föräldrarna 

skriver under. Verksamheten har ungdomsmöten som protokollförs 

varje tisdag. Där får ungdomarna ta upp förslag och klagomål. Om det 

uppkommer frågor som personal på plats inte kan svara på tas detta upp 

på personalmötet som hålls kommande dag och återförs sedan till ung-

domarna. Det sker även enskilda samtal med ungdomarna där de har 

möjlighet att ta upp frågor och synpunkter. 

Ungdomarna har fri tillgång att kontakta sin socialsekreterare. De får 

även ringa andra för dem viktiga personer. Ungdomarna har möte med 

sin socialsekreterare ungefär varannan månad, ibland genom att social-

sekreteraren besöker ungdomen på boendet och ibland på socialtjäns-

ten. 

Verksamheten använder sig av ett belöningssystem för att stimulera 

ungdomarna till olika saker. Så kallade veckokontrakt skrivs med varje 

ungdom. Det handlar om att motivera till en fungerande vardag så som 

till exempel stiga upp på morgonen, äta frukost och gå till skolan. Ung-

domen belönas med en högre veckopeng om den visar färdigheter och 

når satta mål.  

Samtal med ungdomarna 

Samtliga intervjuade ungdomar uppgav att de trivdes på Skogsro och 

att de kände sig trygga. De uppgav att det finns regler på boendet så 

som till exempel att man äter gemensamt, säger tack för maten innan 

man lämnar bordet, hjälper till med städning, går och lägga sig, stiger 

upp på morgonen och hjälpa till i köket. De anser att de flesta regler är 

bra. En tyckte dock att det är för många regler. 

Ungdomarna beskrev att man har veckokontrakt där man kan förtjäna 

extra fickpengar, detta kan se olika ut i olika så kallade steg. Man har 

samtal med personalen om man gjort något dumt, samt att man kan 

flyttas ner ett steg. Stegen reglerar också vad man får göra, till exempel 

hur ofta man kan åka in till Sorsele under en vecka. 

Ungdomarna får vara med och bestämma, till exempel genom vecko-

möten där ungdomarna skriver ner sina synpunkter och klagomål som 

lämnas till personalen. Det kan till exempel gälla önskemål om fritidak-
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tiviteter. De anser att de får återkoppling. Om det är något mera person-

ligt kan man ta det individuellt med personal. 

Skälen för beslutet 

Tillämpliga bestämmelser  
1 kap. 2 §, 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

3 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. 

2 kap. 3 §, 3 kap. 1 § 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

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

3 kap. 1-3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Bedömning  
IVO har, mot bakgrund av inhämtad information, inte funnit brister i 

tillsynens delar som avser personal, bemanning, delaktighet samt verk-

samhetens hantering av synpunkter och klagomål.  

 

 ____________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Emelia Hedman. I den 

slutliga handläggningen har inspektör Victoria Lundquist Frank delta-

git. Inspektör Carl-Gustaf Hultman har varit föredragande.  

 

För Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

 

 

Emelia Hedman 

 

 

Carl-Gustaf Hultman 

 

 


