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Huvudman
Bergåsa HVB AB
Ärendet
Tillsyn av Bergåsa HVB 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 tillfålle 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
skermedsocialnämnden
utifrånbarnetsbehov
Dokumentation:
Förvarjeinskrivenindividfinnsengenomforandeplan
somföljsupp.
Genomförandeplanen
konkretiserar
hurbeslutadinsatsskagenomforas.
Barnsbehov:Barnetgesmöjlighetattvaradelaktigti genomförandet
av vården

Underlag
Socialstyrelsen genomförde 14 april 2011 en inspektion på Bergåsa HVB. Representanter för Socialstyrelsen var inspektörema Inger Ekh och Sigun Lilja.
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Inför tillsynen hade Socialstyrelsen begärt in
- Aktuella genomförandeplaner för inskri-vna ungdomar
- Uppgifter om inskrivna barn

Vid inspektionen intervjuades föreståndare, en representant för personalen samt
tre flickor. Besök gjordes hos en flicka i utslussningslägenhet. Journalerna för sex
ungdomar granskades.

Redovisning av tillsyn
Verksamheten

Bergåsa HVB AB har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § lp
socialtjänstlagen, SoL, vid Bergåsa HVB med sammanlagt åtta platser för flickor i
åldern 13 —21 år med psykosocial problematik. Tillståndet avser sex platser i
huvudbyggnaden och två utslussningsplatser i lägenheter.
Under 2010 genomfördes ägarbyte på Bergåsa. Inriktningen är densamma. Senaste tillståndet gäller från den 17 september 2010.
Vid tidpunkten för Socialstyrelsens besök fanns sju flickor inskrivna, födda mellan 1993 och 1996. Tre av flickorna var placerade enligt SoL, fyra enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Fyra av dem hade varit mer
än ett år på Bergåsa. En bodde i utslussningslägenhet.

Samverkan med socialtjänsten

Föreståndaren har erfarenhet av att det kan se olika ut beroende på socialtjänst.
Hon uppger att i något fall var flickans situation mycket väl belyst och dokumenterad inför placeringen, i ett annat har hon ringt och pratat mycket med socialtjänsten för att få nödvändig information. Hon vill ha tät kontakt med placerande
kommuner och har det nästan varje vecka för att diskutera, förankra och höra
efter.
Av inkommen redogörelse samt aktgranskning framgår att träffar med socialtjänsten genomförts regelbundet och dokumenteras. Socialtjänstens planering för
vården kan utläsas ur dokumentationen.

Genomförandeplaner

Tidigare skrev kontaktpersonerna genomförandeplanerna på Bergåsa men numera
görs de av föreståndaren. Hon uppger att hon vill göra dem mer enhetliga och att
de ska vara konkreta. Planerna ska utgå från socialtjänstens uppdrag till Bergåsa
och de ska utvärderas regelbundet. Inom områdena hälsa, utbildning, känslo- och
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beteendernässig utveckling, relation till familj samt fritid och sociala relationer
sätts mål upp och arbetsmetodema konkretiseras i punkter.
För samtliga inskrivna flickor finns genomförandeplaner upprättade som egna
dokument. För dem som vistats en längre tid framgår att planema reviderats.

Uppföljning av vården
Som regel hålls behandlingskonferenser var 6:e vecka. De hålls antingen på
Bergåsa eller hos placeringskommunen. Samtliga möten dokumenteras i flickornas akter. För uppföljningar gör Bergåsa också regelbundna skriftliga sammanställningar som sänds till socialtjänsten.
Flickorna deltar i alltid i mötena. Hur medverkan fiin fiiräldrarna sker ser olika ut.

Barnens/ungdomarnas delaktighet
Personalen hjälper regelbundet flickorna att förbereda sig inför behandlingskonferensema. De uppger att det kan t.ex. handla om att försöka lugna om det finns oro,
att försöka konkretisera vilka frågor som ska behandlas eller att hjälpa flickorna
med att göra punkter på viktiga ämnen som de ska ha med sig.
Personalen uppger att flickorna i högre utsträckning än tidigare är med på hela
mötet med socialtjänsten. Om inte så uttalas det tydligt innan mötet att de vuxna
behöver ha tid för egna samtal.

Barnens/Ungdomarnas synpunkter
Vid samtalen med flickorna uppger de två som varit en längre tid på Bergåsa att
de är välinformerade om hur behandlingskonferenserna planeras och går till. De
deltar alltid men pratar inte alltid enskilt med socialsekreteraren just vid de tillfällena.
En flicka är ny och vet inte hur uppföljningama går till men hon uttrycker att hon
vet varför hon är på Bergåsa och vad hon behöver hjälp med.

Socialstyrelsens bedömning
Tillämpliga bestämmelser
Samverkan med socialtjänsten:
- 6 kap. 4 § SoL Vården ska bedrivas i samråd med socialtjänsten
- 3 kap. 4 § socialtjänstförordningen (SoF) Verksamheten ska bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det sammanhållande ansvaret för
den enskilde.
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Genonförandeplaner:
- 11 kap. 3 § SoL En plan för hur vården ska genomföras ska upprättas för barn
och unga som vårdas på HVB
- 5 kap. la § SoF Innehållet i vårdplan och genomförandeplan
- 5 kap. 1 § SOSFS 2003:20 Genomförandeplanen (behandlingsplanen) ska vara
ett separat dokument och göras i samverkan med barnet, dess vårdnadshavare och
placerande socialnämnd
- 5 kap. 1 § 2 st. SOSFS 2003:20 Genomförandeplanen ska följas upp och vid
behov revideras
Barns delaktighet:
- Artikel 12 barnkonventionen Om att barns åsikter ska tillmätas betydelse
- 1 kap. 1 och 2 §§ SoL Om respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet samt hänsyn till bams bästa
- 3 kap. 5 § SoL Insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den det
gäller. Bam har rätt till relevant information och till att få sin åsikt klarlagd
- 3 kap 3 § SoF Om förtroende, meningsfull vård och integritet

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 Ralf Persson. Inspektören Sigun
Lilja har deltagit i inspektionen. Inspektören Inger Ekh har varit föredragande.
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