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Ärendet
Tillsyn av HVB-hemmet Skogsro, enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen
(2001:453)
______________

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 r. Inspektionerna kan vara föranmälda eller oanmälda men
minst ett besök skall vara oanmält. Den som inspekterar verksamheten
ska samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.
Tillsynen vid detta tillfälle var oanmäld och huvudsakligen inriktad på
barnens och ungdomarnas möjlighet till att vara delaktiga i sin
vård/behandling.

T1_1 2010
v 1.3

Underlag
Socialstyrelsen genomförde den 18 oktober 2012 en oanmäld inspektion vid HVB-hemmet Skogsro, beläget i Sorsele kommun. Representanter för Socialstyrelsen var inspektörerna Ingrid Bäcklund Pihlblad
och Mona Ladfors. Vid tillsynstillfället fanns föreståndare samt två
behandlingspersonal i tjänst. Socialstyrelsen intervjuade föreståndare
och en av de personal som var i tjänst, i syfte att få en allmän bild över
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verksamheten. HVB-hemmet har totalt åtta platser. Vid inspektionstillfället var fem ungdomar inskrivna, en flicka och fyra pojkar. Tva ungdomar lät sig intervjuas av Socialstyrelsen.
Redovisning av tillsyn
Verksamheten
HVB-hemmet är ett enskilt HVB-hem för ungdomar i åldern 12-17 år
med beteendeproblematik. Personalfördelningen är två personal samt
föreståndare under dagtid, två personal eftermiddag/kväll, två personal
(sovande) nattetid samt två personal dagtid helger. Vikarier tas in när
behov uppstår. Den intervjuade personalen anser att bemanningen över
dygnet är tillräcklig.
Den intervjuade personalen uppger att verksamheten begär in handlingar från misstanke och belastningsregistret innan anställning sker och
därefter kontinuerligt var sjätte månad. Personalen beskriver vidare att
hon vet vilka rutiner för agerande som gäller, om någon allvarlig händelse skulle inträffa. Pärmen för rutiner uppdateras var tredje månad.
Personalgruppen har extern handledning från Barnpsykiatrin i Umeå
var sjätte vecka. Personalen har kännedom om lex Sarah och har utarbetat rutiner för detta..
Uppföljning av tidigare beslut
Enligt den personal som intervjuades så känner personalen till och har
diskuterat Socialstyrelsens beslut från den senaste inspektionen 201203-12. Vad gäller planerade förändringar i boendet så kommer eventuellt ridterapi att startas.
Barnens behov
Av intervju med två ungdom framkommer att de har tillgång till personal om de behöver prata. Boendet är i princip aldrig obemannat. De
intervjuade ungdomarna anser att skolan fungerar bra och att de vid
behov får hjälp med läxläsning. Datorer finns att tillgå inom boendet.
Den intervjuade säger att de är nöjda med de aktiviteter som finns att
tillgå på fritiden. HVB hemmet ordnar en del friluftsaktiviteter. Ungdomarna deltar vid matlagning, inköp, tvätt och städning. De har vetskap om vem som fattar beslut på boendet men de upplever sig delaktiga i de beslut som fattas. Vad gäller synpunkter på rum och övriga
lokaler uttrycker ungdomarna att de är nöjda. Ungdomarna säger att de
får lära sig vardagsrutiner samt att de får hjälp att prata om till exempel
känslor. Båda ungdomarna anser sig vara trygga i boendet.
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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
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
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 Mona Ladfors deltagit. Ingrid
Bäcklund Pihlblad har varit föredragande.
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För Socialstyrelsen

Raya Nilsson
Ingrid Bäcklund Pihlblad
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