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Bergåsa HVB
Stationsgatan 13
311 63 Vessigebro

Huvudman
Bergåsa HVB AB med organisationsnummer 556808-5483

Ärendet
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Bergåsa HVB i
Falkenberg.
Tillsynen har omfattat de ungas upplevelse av att bo på Bergåsa HVB. Tillsynen har
särskilt fokuserat på de ungas delaktighet samt tillståndsefterlevnad.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet men påtalar följande brist:


Samtliga insatser har inte varit individuellt utformade.

Då huvudmannen har redovisat att åtgärder kommer att vidtas finner IVO inte skäl att
genomförande ytterligare tillsynsåtgärder i detta beslut, men kan komma att följa upp
förhållandet vid kommande tillsyn.

Skälen för beslutet
I de delar som granskats har IVO, utöver ovan, inte funnit några brister inom områdena:



Delaktighet
Tillståndsefterlevnad

Samtliga insatser har inte varit individuellt utformade
IVO bedömer att Bergåsa HVB vid inspektionstillfället brast i förhållande till 3 kap. 3 §
socialtjänstförordningen (2001:937), SoF då samtliga insatser inte är individuellt
utformade. Av bestämmelsen följer bl.a. att insatser vid HVB ska anpassas till den
enskildes individuella behov och förutsättningar.
IVOs bedömning grundar sig på vad som framkommit i samtal med de unga på boendet
samt vid intervjuer med personal och föreståndare på Bergåsa HVB om generellt
veckopengssystem.

TgK1
2017 v 1.2

I samtal med de unga på Bergåsa HVB framkommer att det på boendet finns ett system för
veckopeng som innebär att samtliga ungdomar får en fast summa pengar per vecka.
Därutöver kan de unga få ytterligare pengar om de t.ex. lämnar in sin mobiltelefon inför
natten eller går upp i tid på morgonen. Systemet för extra veckopeng är inte individuellt
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anpassatoch flera ungdomarbeskriveratt de uppleversystemetsomorättvist.Bl.a.
framkomsynpunkterpå att vissaungdomarhar lättareän andraför att kommaupp i tid på
morgonenoch andrakänneren tryggheti att ha sin mobiltelefonnattetid,ävenom de inte
använderden.
Vid intervju av personaluppgerävenpersonalatt det finns ett generelltsystemför
veckopengpå boendetsombl.a. har skapatkonflikter bland de unga.
Föreståndaren
uppgeri intervju att boendethar ett belöningssystem,
kopplat till den fasta
veckopengen.Systemetär generelltoch ger sammabonuspengtill alla ungdomar,kopplat
till t.ex. inlämning av mobiltelefonpå kvällen, gå upp i tid påmorgonenetc.
Föreståndaren
uppgeratt hon är medvetenom att det inte finns någonevidensför att
dennatyp av belöningssystemger avseddeffekt. Vidare uppgavföreståndaren
att
diskussionerom att systemetinte är helt kompatibeltmed ett lågaffektivt bemötande,hade
förts vid externhandledning.
I yttrandefrån BergåsaHVB den8 april 2022uppgerföreståndareatt beslutom att ta bort
bonussystemet
har fattatsmen ännuinte verkställtseller kommuniceratstill de placerade
ungdomarna.
Bergåsa HVB ger förutsättningar för ungdomars delaktighet, med undantag för
vad som anges ovan
IVO bedömeratt BergåsaHVB ger förutsättningarför de ungasdelaktighet,med undantag
av vad somangesovanom bonussystemet.
Bedömningengörsi förhållandetill vad som
angesi 3 kap. 3 § socialtjänstförordningen
(2001:937),SoF,om att verksamhetenvid
HVB skabyggapå förtroendeför och samarbetemed denenskildeoch utformassåatt
vistelseni hemmeteller boendetupplevssommeningsfull.Den enskildesintegritet ska
respekteras.
Flera av de ungasomIVO samtalademed uppgavatt de har genomförandeplaner
somde
varit delaktigai att ta fram samtatt boendethar husmötenvarjemåndagdär de kan lämna
önskemålom exempelvisaktiviteteroch förbättrandeåtgärder.
Personaluppgavatt varje ungdomhar en utseddkontaktpersonsomhar samtalmed sina
respektiveungdomarvarannanvecka,kontaktpersonen
har äveni uppdragatt ta fram
genomförandeplan
tillsammansmedrespektiveungdom.
Föreståndaren
uppgavatt personaltillsammansmed de unga formulerarhur de ungashjälp
och stöd skaseut i genomförandeplanen,
somutgår från socialtjänstens
mål. Enligt
föreståndarenanvänderpersonalenävenvisuellahjälpmedelför att underlättaoch
tydliggörakommunikation.
Bergåsa HVB bedrivs i enlighet med tillståndet
IVO bedömeratt BergåsaHVB bedrivsi enlighetmed tillståndeti samtligadelar. Av 7
kap.1 § socialtjänstlagen
(2001:453),SoL, framgåratt ett bolag,en förening,en
samfällighet,en stiftelseeller en enskildindivid får inte utan tillstånd av IVO
yrkesmässigtbedrivaverksamheti form av stödboendeeller HVB.
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BergåsaHVB drivs av huvudmannenBergåsaHVB AB. Tillståndet medgeråttaplatser
för flickor i åldern13-21 år med psykosocialproblematik.Vid inspektionstillfälletvar sex
flickor i åldrarna13-17 år inskrivna vid BergåsaHVB. Lokaler och föreståndarevar
sammasomangesi tillståndet.
Övrigt
I klagomålinkommit till IVO i mars2022 framkomuppgifter om att det inte fanns
tillräckligt med personalpå BergåsaHVB. IVO har inte fått dessauppgifterbekräftade,
varesig i samtalmed de ungaeller med personaloch föreståndare.
Informationen
överlämnadestill föreståndaren
i sambandmedintervju 30 mars2022.Uppgifternakan
omfattasav huvudmannens
systematiskaförbättringsarbete.
Huvudmannenansvararför att
fortlöpandeutvecklaoch säkrakvaliteteni verksamheten
i enlighetmed vad somangesi 3
kap. 3 § socialtjänstlagen
(2001:453),SoL.

Underlag
Verksamhetens
tillstånd dnr 4.1.1-43246/2019.
Tjänsteanteckningar
från intervju med personal23 mars2022och samtalmed
ungdomarden 23 mars2022.
Tjänsteanteckning
från intervju med föreståndareden30 mars2022.
Uppgifter inkomna till IVO 2021/2022löpnummer210920-000144,211203000104och dnr 3.4.2-11102/2022,
3.4.2-10287/2022.

Ytterligare information
IVO skaenligt 3 kap.19 § socialtjänstförordningen
(2001:937),SoF,inspekteraHVB för
barn och ungaminst en gångper år och samtalamed de barn och ungasomsamtyckertill
det.
IVO genomfördeen oanmäldinspektionvid BergåsaHVB den 23 mars2022.IVO
samtalademed fyra ungdomarsamtintervjuadeen personal.Då föreståndarenvar ledig
vid tillfället för den oanmäldainspektionengenomfördesen digital intervju med
föreståndarenden30 mars2022.
Före inspektionenfick inskrivnabarn och ungamöjlighet att besvaraen enkätmed frågor
somberör trygghet,säkerhetintegritet,behandling,bemötande,delaktighet,
självbestämmande,
boendemiljöoch fritid. Föreståndaren
fick besvaraen självskattning
med frågor om sammaområden,samtfrågor om personalenskompetensoch bemanning,
och samverkanmed andraaktörer.Verksamhetenfick ocksålämnauppgifter om olika
riskindikatorer,såsompersonalomsättning,
incidenter,oplaneradeutskrivningaroch
begränsningsåtgärder.
Sexungdomarbesvaradeenkäten.Svarenhar, tillsammansmed
IVO:s övriga kännedomom verksamheten,
legat till grund för planeringenav tillsynens
inriktning och omfattning.
__________________________
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Beslut i dettaärendehar fattatsav enhetschefen
CarinaVesterlind.InspektörAnnelie
Anderssonhar deltagiti denslutliga handläggningen.
InspektörAnnaBoman-Gottfridsson
har varit föredragande.
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