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Bergåsa HVB AB
Tornåsvägen 11
314 98 TORUP

Huvudman
Bergåsa HVB AB

Ärendet
Tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) av Bergåsa HVB i Hylte
kommun

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.
Socialstyrelsen genomförde 8 december 2011 en oanmäld inspektion på Bergåsa
HVB. Representant för Socialstyrelsen var inspektören Inger Ekh. Socialstyrelsens
besök skedde tidig eftermiddag. Vid ankomsten tog en av ägarna emot. Föreståndaren satt i samtal med en flicka och en flicka satt och pysslade.
Inspektören fick under inspektionen delta i del av ett överlämningsmöte samt talade
enskilt med föreståndaren och en flicka.

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
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åldern 13 —21 år med psykosocial problematik. Tillståndet avser sex platser i huvudbyggnaden och två utslussningsplatser i lägenheter.
Under 2010 genomfördes ägarbyte på Bergåsa. Senaste tillståndet gäller från den 17
september 2010.
Samtal med personal

Föreståndaren berättar att det vid tillfiillet för Socialstyrelsens besök finns fyra
flickor inskrivna. Två är placerade enligt SoL, två enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. En flicka har varit länge på Bergåsa, tre är
nyplacerade. Kontakten med socialtjänsten och föräldrarna är tät.
Under förmiddagen har de haft behandlingskonferens gällande en flicka vars
mamma och socialsekreterare varit på besök. Flickan har nu åkt med sin mamma.
En flicka, som varit länge på Bergåsa är i skolan. Hon ska snart flytta ut. Två
flickor finns hemma på institutionen. En ska snart åka iväg till ridskolan och en ska
åka iväg för att göra ett ärende.
Det finns fyra personal på plats. Det har varit stökigt ett par nätter och personalgruppen har då förstärkts. Inför kommande kväll diskuteras vid överlämningsmöte
hur personalen ska förhålla sig till eventuella problemsituationer.
Enligt föreståndaren är hon nöjd med kompetensen hos personalen och hon uppfattar personalgruppen som väl fungerande. Sedan i våras har några nyrekryteringar
skett.

Samtal med ungdom

Socialstyrelsen samtalade med en flicka, 16 år, om hur placeringen gick till, om
personalsituationen och om vad de gör på institutionen. Hon tycker bland annat att
det är bra att det är pyssligt och mycket hemkänsla på Bergåsa. Negativt kan vara
att det blir bråk mellan flickoma.

Socialstyrelsens

bedömning

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 3 kap 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För
utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig
utbildning och erfarenhet.
Enligt 6 kap 4 § SoL ska vården bedrivas i samråd med socialtjänsten.
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmäima råd (SOSFS 2003:20) om HVB, 3
kap 1 §, ska ett HVB ha de lokaler och den utrustning som behövs för att tillförsäkra
den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller
kraven på säkerhet.

Bedömning

Av den ögonblicksbild av pågående verksamhet, som Socialstyrelsen inhämtade vid
den oanmälda inspektionen, framgår att bemanningen gav förutsättningar för att
bedriva vård och behandling av god kvalitet och som uppfyller kraven på säkerhet.
Socialstyrelsen noterade att gemensamhetslokalerna har upprustats under året och
ger ett ombonat intryck.
Vid den oamnälda inspektionen har Socialstyrelsen inte funnit några brister i de
delar som tillsynen avser.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Ralf Persson. Inspektören Inger
Ekh har varit föredragande.

För

cia styr sen

Ralf Pe

on
Inger kh

3(3)

