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Skogsro AB
Såggatan 3
920 70 Sorsele

Huvudman
Skogsro AB
Såggatan 3
920 70 Sorsele

Ärendet
Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
_____________

Socialstyrelsens beslut
Ärendet avslutas.

Bakgrund
Enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (SoF) ska Socialstyrelsen
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 är huvudsakligen inriktad på hur verksamheten tillser att barn och unga får den hjälp de behöver och att de har det
bra under tiden på HVB.
Underlag
Socialstyrelsen genomförde 5 mars 2012 en inspektion på HVBhemmet Skogsro. Representanter för Socialstyrelsen var inspektörerna
Ingrid Bäcklund Pihlblad och Carl-Gustaf Hultman.
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Uppgifter om personal och bemanning samt uppgifter om behandlingsmetoder

Vid inspektionen intervjuades föreståndare samt två personal samt två
ungdomar.

Redovisning av tillsyn
Verksamheten
Skogsro HVB-hem är beläget cirka 10 km från Sorsele. Hemmet har
tillstånd för åtta platser med placeringar av såväl pojkar som flickor.
Åldersgruppen är 13 – 18 år. Personalen består av föreståndare, 6 tillsvidareanställda anställda behandlingsassistenter samt 3 elevassistenter
(betalas av placerande kommun) Vidare förekommer det att timanställda vikarier arbetar i verksamheten när behov uppstår.
Fritid
Verksamheten samverkar med föreningar och organisationer i Sorsele.
Skogsro visar ungdomarna vilket utbud som finns och sedan väljer dessa själva sina aktiviteter. Alla ungdomar har en fysisk aktivitet per
vecka som är obligatorisk. I övrigt väljer de aktiviteter efter intresse.
Till exempel så spelar en av ungdomarna piano.
Skola
Alla ungdomar går i skolan, där de börjar strax efter ankomsten till
Skogsro. Undervisningen har för vissa elever utformats individuellt
med praktik och skolundervisning.
Barnets utveckling
Ungdomarna har kontakter utanför Skogsro även om de tillbringar den
mesta tiden där. Det är möjligt att ta med kamrater till Skogsro och
långväga kamrater kan, efter överenskommelse, sova över. Skogsro har
som målsättning att de ungdomar som är placerade skall tillgodose sig
med så mycket kunskap och strategier som de kan. Detta för att kunna
utvecklas och använda sin fulla potential till positiva saker. Vården
utformas individuellt för varje ungdom utifrån BBIC;s sju livsområden.
Ungdomarna får lära sig gränser och normer samt att visa hänsyn som
behövs för goda, förtroendefulla och ömsesidiga relationer, till både
kamrater och vuxna.
Fysisk och psykisk hälsa
Ungdomarna får hjälp via personal att komma i kontakt med såväl
vårdcentral som i förekommande fall barn och ungdomspsykiatrisk
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klinik, eller annan vårdgivare. Skogsro har en upparbetad kontakt med
vårdcentral och läkarundersökning sker vid inskrivningen. Kontakter
tas med föräldrar för byte av vårdcentral till vårdcentralen i Sorsele.
Detsamma gäller avseende tandvård. För övrigt så diskuterar personalen med ungdomarna om värdet av bra kost och god sömn. Personalen
uppmärksammar om någon ungdom mår psykiskt dåligt och erbjuder
då samtal. I förekommande fall bistår personal ungdomarna med barnpsykiatrisk kontakt.
Lokaler och utrustning
Alla ungdomar har egna rum samt tillgång till låsbara toaletter och duschar. Personalen går inte in på rummen om inte ungdomarna är hemma eller givit sitt medgivande till detta. Personalen knackar alltid innan
de stiger in i ungdomarnas rum. Vad gäller t ex kläder så har ungdomarna avsatta pengar för att köpa kläder, personalen hjälper till med
klädinköp.
Ungdomarnas synpunkter
Vid Socialstyrelsens besök lät sig två ungdomar intervjuas. Ungdomarna är båda 17 år gamla. En av ungdomarna har bott på Skogsro sedan
dryga tre år tillbaka medan den andra har bott där drygt ett halvår.
Av intervjuerna framkommer att ungdomarna anser att personalen har
tid att vara tillsammans med dem men framförallt så har personalen tid
för att samtala med ungdomarna. HVB hemmet Skogsro är aldrig obemannat.
Gällande fritidsaktiviteter så uppger sig ungdomarna vara nöjda med de
aktiviteter som finns på HVB-hemmet samt med de aktiviteter som
finns att tillgå i Sorsele. Aktiviteterna som ordnas av Skogsro är till
största delen knutna till natur och friluftsliv.
Beträffande skolan så går de intervjuade ungdomarna i skolan varvat
med ett par dagars praktik per vecka, båda är nöjda med sitt individuella schema. De beskriver att personalen vid Skogsro är dem behjälpliga
med läxläsning.
Ungdomarna beskriver på olika sätt att de känner sig ”sedda och bekräftade” på boendet. En av ungdomarna säger att hon blir sedd ”som
en egen person”.
Vad beträffar hälso- och sjukvård uppger båda ungdomarna att personalen hjälper dem med dessa kontakter.
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Gällande lokaler och utrustning så anser båda ungdomarna att såväl
deras egna rum som gemensamhetslokaler är ändamålsenliga samt att
det finns möjlighet att dra sig undan på sina rum, om de så önskar.
Ungdomarna har tillgång till dator och internet. De intervjuade säger att
de inte sitter vid datorn i någon nämnvärd omfattning.
På frågan gällande mat, kläder och pengar svarar båda att de har veckopeng samt att pengar avsätts för klädinköp, detta tillsammans med personal. Båda säger sig vara nöjda med mathållningen, pengar och klädinköp. De uttrycker att de vet vad som gäller vid HVB-hemmet Skogsro.
Vad anbelangar inflytande över beslut så uppger båda ungdomarna att
de får vara delaktiga i de beslut som fattas. De berättar, var för sig, att
mat och aktivitetsfrågor beslutas gemensamt av personal och ungdomar. De intervjuade beskriver, var och en, att de fungerar bra tillsammans med personalgruppen och med sina kontaktpersoner samt att de
känner sig trygga på boendet.

Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
God kvalitet och meningsfull vistelse
3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL
3 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF
2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2003:20) om hem för vård eller boende
2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Personal och bemanning
Har personalen lämplig utbildning och kunskap om målgruppen? Är
bemanningen tillräcklig över dygnet?
3 kap. 3 § SoL
3 kap. 5 § SoF
2 kap. 2 och 3 §§ SOSFS 2003:20
Samverkan
6 kap. 1 § SoL
3 kap. 3 och 7 §§ SoF
2 kap. 1 och 2 §§ SOSFS 2003:20
Barnets behov
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1 kap. 1 och 2 §§ SoL
6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381), FB
3 kap. 3 SoF
2 kap. 1 §, 2 kap. 2 § och 3 kap. 1 § SOSFS 2003:20
Socialstyrelsens bedömning
Socialstyrelsen bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att
verksamheten uppfyller gällande lagstiftning i de delar som tillsynen
avser.
____________________________
Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Raya Nilsson. I den
slutliga handläggningen har inspektören Carl-Gustaf Hultman deltagit.
Inspektören Ingrid Bäcklund Pihlblad har varit föredragande.
För Socialstyrelsen

Raya Nilsson
Ingrid Bäcklund Pihlblad

.
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Bilaga 1.
Bedömningskriterierna grundas på gällande lagar, lagarnas mål och
normering i övrigt. Tillsynen omfattar områdena Personal och bemanning, Samverkan och Barnets behov i valda delar och utgår från nationella bedömningskriterier som uttrycker mål eller önskat tillstånd.

Granskningsområden och bedömningskriterier för tillsynen
Personal och bemanning:
- Personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att
erbjuda vård och behandling av god kvalitet och som uppfyller
kraven på säkerhet.
- Bemanningen ger förutsättningar för att erbjuda vård och behandling av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.
Samverkan:
- Samverkan sker med andra aktörer utifrån barnets behov
Barnets behov:
- Barnets känslo- och beteendemässiga utveckling påverkas i positiv riktning.
- Barnet får stöd i att utveckla förmågan att klara sig själv.
- Barnet får stöd i att utveckla sin sociala förmåga.
- Barnet får stöd vad gäller den fysiska och psykiska hälsan.
- Barnet deltar i skolundervisning, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, praktik eller har arbete som motsvarar
barnets individuella behov under placeringen.
- Verksamhetens lokaler och utrustning ger förutsättningar för att
barnets privata sfär respekteras.
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