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Arendet

Tillsyn av HVB barn och unga vid Bergasa HVB

Socialstyrelsens beslut
Arendet avslutas.

Bakgrund
Enligt 3 kap. 19 § socialtjanstforordningen (SoF) ska Inspektionen for vard
och omsorg inspektera hem for vard eller boende (HVB) for barn och ungdom
minst tva ganger per ar. Inspektionerna kan vara foranmalda eller oanmalda
men minst en inspektion ska vara oanmald. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.

Tillsynen vid detta tillfalle ar huvudsakligen inriktad pa hur verksamheten
hanterar klagomal och synpunkter samt rapporter om missforhallanden for att
sakra kvaliteten i verksamheten. Inspektionen for vard och omsorg har utgatt
fran nationellt framtagna bedomningskriterier, Nationella bedomningskriterier
for tillsyn av ledningssystern for systematisktkvalitetsarbete inom socialtjansten. Samtalen med barnen och ungdomarna utgar fran tillsynens fokus, men

fragor stalls ocksa om delaktighet och trygghet. I tillsynen granskas ocksa om
verksamheten bedrivs i enlighet med tillstandet avseende forestandare, malgrupp och lokaler.
Underlag
Davarande tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, genomforde den 7:e och 8:e

maj 2013 en inspektion pa Bergasa HVB. Representanter for Socialstyrelsen
var inspektorerna Christine Stahle och Inger Ekh. Forsta dagen genomfbrdes
samtal med tre inskrivna flickor. Andra dagen intervjuades forestandare samt
en representant for personalen.

Tillsynsmyndigheten har tagit del av skriftlig rutin for rapportering enligt lex
Sarah, rutin kring incidentrapportering samt plan vid anklagelse och anmalan
mot personal.
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Verksamheten

Verksamheten har tillstand att bedriva enskild verksamhet med sammanlagt

atta platser for flickor i aldern 13-21 ar med psykosocial problematik. Tillstandet avser sex platser i huvudbyggnaden och tva utslussningsplatser i lagenheter.

Redovisning av tillsyn
Verksamheten har dokumentation som visar att klagomdl och synpunkter utreds.

De intervjuade uppger att de har fungerande rutiner for att ta emot klagomal
och synpunkter fran ungdomarna. Flickorna informeras i samband med inskrivning om hur Bergasa fungerar och vem de kan vanda sig till om de vill
framfora synpunkter eller klagomal. De far ocksa veta att de kan ringa sin socialsekreterare eller Socialstyrelsen. De erhaller ocksa en handbok, som per
sonal utarbetat, med information. Flickorna far efterhand ocksa hjalp att forbereda sig for behandlingskonferenser dar de kan framfora sina synpunkter och
klagomal. De ar delaktiga i upprattandet av de periodsammanfattningar som
skickas till socialtjansten.
Synpunkter och klagomal dokumenteras i journal om de ror ungdomens be-

handling. Aven mindre handelser kan antecknas i daganteckningar som anvands vid dverlamnande mellan personal.

Pa mandagarna finns s.k. tjejmoten som fungerar som en sittning dar personal
och ungdomar diskuterar bl.a. bemotanden och stamningen i huset och dar
ungdomarna ocksa kan framfora onskemal om exempelvis gemensamma aktiviteter eller forandringar. Det finns en dagordning och det fors protokoll. Svar
pa speciella onskemal ges efter tisdagens personalmote.
En del synpunkter och klagomal behandlas pa personalmoten och protokollfors i samband darmed.

Bergasa har tat kontakt med foraldrar och socialtjanst. Ibland forekommer
klagomal fran foraldrar. De har exempelvis gallt att rummet ansetts for litet
eller missnqje med att verksamheten inte tillhandahaller cigaretter.

Verksamheten har en given arbetsfordelning ndr det gdller klagomdl, syn
punkter och lex Sarah.
I en intern handbok firms skriftliga rutiner for arbetsprocesserna. Dagligen ska
avvikelser fran rutinerna dokumenteras. Uppfoljning sker pa personalkonferenser.
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Personalen ar informerad om lex Sarah och det finns en upprattad skriftlig
rutin. Forestandaren har ansvar for utredning och bedomning kring eventuell
anmalan.

Verksamheten har dokumentation som visar att personal rapporterar om lex
Sarah.

Hittills har en lex Sarah-utredning gjorts pa Bergasa efter att rapport gjorts
kring en flickas utsatta situation i ungdomsgruppen. Forestandaren gjorde utredningen och samtlig personal informerades. Nagon anmalan till Socialsty
relsen gjordes inte.

Inkomna klagomdl, synpunkter och lex Sarah-rapporter sammanstdlls och
analyseras.
Verksamheten har hittills inte gjort nagon sammanstallning.

Verksamheten vidtar de dtgarder som krdvs utifrdn resultatet fran klagomdl
och synpunkter.
De intervjuade uppger att atgarder vidtas.
Verksamheten vidtar titan drojsmdl dtgarder av vad som harframkommit av
lex Sarah-rapporter.
Forestandaren ansvarar for att vidta atgarder. Hon ar alltid antraffbar pa telefon.

Verksamhetens processer och rutiner forbdttras i den omfattning som behovs.

Det finns ett pagaende arbete med att forbattra verksamhetens rutiner. Dessa
finns samlade i en handbok och behandlas regelmassigt pa personalmoten. For
narvarande pagar ett arbete gallande personalens ansvarsomraden. Inom ramen for kvalitetsarbetet har forestandaren upprattat en skriftlig arsredovisning
och det har gjorts en kvalitetsberattelse avseende ar 2012.
Bada intervjuade uppger att personalen ar delaktig i hur policy och riktlinjer
ska utformas. Forestandaren har huvudansvaret men arbetet kan fbrdelas. Over

tid har bl.a. rutiner for telefonanvandning varit foremal for oversyn och andrad
hantering.
Efterlevnad av tillstandet

Vid inspektionstillfallet finns fern flickor i huvudbyggnaden i aldrarna 13-16
ar. I utslussningslagenhet finns en 17-arig flicka.
Forestandare och lokaler ar i enlighet med tillstandet.
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Sammanfattning av samtal med barn och ungdomar
Olika synpunkter framfbrs. Bergasa beskrivs exempelvis som en institution
dar alia framfor sina asikter och dar det finns forum for att fora fram syn
punkter och klagomal. Det kan goras till kontaktperson, till socialtjanst eller
pa sarskilda veckomoten. Klagomal kan galla att personal upplevs som orattvisa, att cigarettinkbp inte medges, att telefontillgangligheten ar for dalig.
Personalen beskrivs bade som bra och skojiga och att de bryr sig medan uttryck ocksa ges for det motsatta. En flicka ar mycket missnbjd. Samtliga
flickor har kontakt med sina socialsekreterare. Skolgang ar ordnad.
Skalen for beslutet

Tillampliga bestammelser

7 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 10 § socialtjanstlagen (2001:453), SoL
3 kap. 3 § socialtjanstfbrordningen (2001:953), SoF
3 kap. 3 § och 5 kap. 3-8 §§ Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete
Bedomning

Inspektionen for vard och omsorg bedomer att verksamheten bedrivs enligt
tillstandet i fraga om forestandare, malgrupp och lokaler.
Inspektionen for vard och omsorg har, mot bakgrund av inhamtad informat
ion, inte funnit nigra brister i de delar som tillsynen avser.

Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Lena Landen Jonas. I den

slutliga handlaggningen har inspektoren Christine Stahle deltagit. Inspektoren
Inger Ekh har varit foredragande.

For Inspektionen for vard och omsorg

Lena Landen Jonas

Inger Ekn
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