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Ärendet
Beslut
Inspektionen

Skälen

för vård och omsorg (IVO) avslutar

ärendet utan kritik.

för beslutet

Trygghet och säkerhet
IVO bedömer att Bergåsa HVB har förutsättningar
och säker vård för de inskrivna flickorna.
Efterlevnad
IVO bedömer
föreståndare,

att bedriva

en trygg

av tillstånd
att verksamheten
lokaler

följ er gällande

samt de inskrivnas

Vid inspektionstillfállet
verksamheten.

åldrar

tillstånd

vad gäller

och antal.

var sex flickor i åldrarna

15-18 år inskrivna

i

Bemanning
IVO bedömer att det vid inspektionstillfállet
i verksamheten.

fanns personal

Vid inspektionstillfállet
föreståndaren
i tjänst.

var två behandlingsassistenter

Uppföljning

beslut Dnr] 620 7/201 5

av tidigare

tillgängliga

och

Vid den föranmälda inspektionen den 26 och 27 maj 2015 framkom att
personal hade ”gått introduktionspass”
innan utdragen från belastningsoch misstankeregistret
begärts in.
Föreståndaren
uppgav att verksamheten numera alltid har tagit del av
registerkontrollen
innan anställningen påbörjas. IVO tog vid
inspektionen i december 2015 del av anställningsbevis
och
registerkontroll
av de personer som anställts sedan förra inspektionen.
IVO fann att samtliga var rätt hanterade.
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Både i den tidigare och vid den aktuella inspektionen uttryckte
flickorna missnöje med att inte få ha sina mobiltelefoner
inne på
boendet. IVO poängterade återigen verksamhetens
skyldighet att
förvissa sig om det finns ett samtycke och att vårdnadshavaren
och den
unge som fyllt 15 år har förstått innebörden av ett samtycke.
Verksamhetens
personal måste också vara införstådda med att ett
samtycke inte är bindande i likhet med ett avtal utan kan tas tillbaka
med omedelbar verkan.

Sammanfattning

av samtal med ungdomar

IVO samtalade med fyra flickor. De hade vistats på Bergåsa mellan
drygt en månad och ett och ett halvt år. I samtalen framkom både
negativa och positiva synpunkter på personalen. Ett par av flickorna
tyckte att det var för mycket regler och att man inte riktigt vet vilka
regler som gäller. Ett par av flickorna hade synpunkter på
verksamhetens
belöningssystem.
Flickorna var också missnöjda med att
de inte tilläts att ha sina mobiltelefoner
på boendet.
Uppgifter som framkommit
till föreståndaren.

i samtalen

med ungdomarna

har återförts

Ti/Iämp/iga bestämmelser
1 kap. 1
3 kap. 3
3 kap. 5
2 kap. 3
om hem

och 2 § socialtjänstlagen
(2001:453), SoL
§ SoL
§ socialtjänstförordningen
(2001:937), SoF
§ Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
för vård eller boende

2003:20)

Bakgrund
Enligt bestämmelsen
i 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen
(2001 1937),
SoF, som gällde till och med 2015-12-31 skulle Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn
och unga minst två gånger per år. Minst en av inspektionerna
skulle
vara oanmäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de
barn och unga som samtycker till det.
Syftet med denna tillsyn är att granska att det finns personal tillgänglig
i verksamhetens
lokaler vid inspektionstillfallet,
samt att de inskrivna
barnen är trygga. Vidare är syftet med tillsynen även att granska
tillståndsefterlevnad
när det gäller föreståndare, lokaler samt de
inskrivnas antal och åldrar.
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Under/ag
IVO genomförde en oanmäld inspektion vid Bergåsa HVB den 14 och
15 december 2015. Vid inspektionen intervjuades föreståndaren.
Inspektörerna
samtalade med personalgruppen
i anslutning till
verksamhetens
personalmöte.
Inspektörema
samtalade med fyra
inskrivna

flickor.

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Karin Gurmervik. Iden
slutliga handläggningen
har inspektören Helen Bj Öresund deltagit.
Inspektören Ann-Britt Pemmyr har varit föredragande.

För Inspektionen

för vård och omsorg
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