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Ärendet
Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen
______________

Socialstyrelsens beslut
Ärendet avslutas.

Bakgrund
Enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen 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
planerar och följer upp vården samt barnens/ungdomarnas möjlighet att vara
delaktiga.
Granskningsområden och bedömningskriterier för tillsynen
Samverkan: Samverkan sker med socialnämnden utifrån barnets behov
Dokumentation: För varje inskriven individ finns en genomförandeplan som följs upp.
Genomförandeplanen konkretiserar hur beslutad insats ska genomföras.
Barns behov: Barnet ges möjlighet att vara delaktigt i genomförandet av vården
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Socialstyrelsen genomförde 9 november 2011inspektion på Skogsro.
Representanter för Socialstyrelsen var inspektörerna Carl-Gustaf Hultman och
Kjell Brickman.
Inför tillsynen hade Socialstyrelsen begärt in
-

Uppgifter om inskrivna barn

Vid inspektionen intervjuades föreståndaren och två personal samt 2 ungdomar.
Akter och journaler för 5 barn granskades.

Redovisning av tillsyn
Verksamheten
Skogsro är ett HVB-hem som är beläget ca 10 km från Sorsele. Hemmet har
tillstånd för sju platser med placeringar av bägge könen. Åldersgrupp är 12 – 17 år.
Man har en ny föreståndare sedan 8 månader. I övrigt består personalen av 6 fast
anställda behandlingsassistenter, 3 elevassistenter (betalas av placerande kommun)
samt några timvikarier som används vid behov.
Samverkan med socialtjänsten
Verksamheten begär in grundutredning, placeringsbeslut och vårdplan inför
placeringen. Därtill kommer muntlig information samt besök av den placerade och
ev. föräldrar/vårdnadshavare förutom vid akutplaceringar
Genomförandeplaner
Genomförandeplan upprättas av verksamheten, socialtjänsten och den unge.
De placerade ungdomarna är delaktiga vid framtagande av genomförandeplanen.
Uppföljning av vården
Uppföljning tillsammans med socialtjänsten är individuell men normalt är varannan
månad. Socialsekreterarna har enskilda samtal med den unge och alltid vid
behandlingskonferens. Hur ofta kan variera mellan placerande kommuner.
Hemmet har placeringar i första hand från närliggande kommuner. Hemmets
krav/rutiner håller inte alltid i samverkan med alla kommuner.
Kontaktpersonen har samtal med den unge varje vecka om uppföljning av
genomförandeplaner. Vilka mål och insatser som följs upp vid dessa träffar varierar
beroende på var i behandlingsprocessen den unge befinner sig..
Man har ungdomsmöten och planeringsmöten för personalen varje vecka.
Barnens/Ungdomarnas synpunkter
Intervjuade ungdomar hade varit på hemmet relativt länge, den ene 11 månader,
den andre över två år. Den senare är återplacerad efter att ha varit i familjhem en
tid. Bägge valt att komma till hemmet frivilligt. Vad gäller upprättande av
genomförandeplaner och uppföljning av målen och insatserna vidimerar
ungdomarna personalens uppgifter. De anser också att de får vara delaktiga i
utformningen av vården och verksamheten.
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Bägge intervjuade ungdomarna var nöjda med sin vistelse vid hemmet.

Skälen för beslutet
Samverkan med socialtjänsten:
- 6 kap. 4 § SoL
- 3 kap. 4 § socialtjänstförordningen (SoF)
Genomförandeplaner:
- 11 kap. 3 § SoL
- 5 kap. 1a § SoF
- 5 kap. 1 § SOSFS 2003:20
- 5 kap. 1 § 2 st. SOSFS 2003:20
Barns delaktighet:
- Artikel 12 barnkonventionen
- 1 kap. 1 och 2 §§ SoL
- 3 kap. 5 § SoL
- 3 kap 3 § SoF
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 enhetschefen Katarina Lagerstedt. I den
slutliga handläggningen har inspektören Carl-Gustaf Hultman deltagit.
Inspektören Kjell Brickman har varit föredragande.
För Socialstyrelsen
Katarina Lagerstedt
Kjell Brickman
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