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Ärendet
Tillsyn av Wemind HVB i Nynäshamn
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO:s tillsyn har huvudsakligen visat följande:
-

Huvudmannen tillgodoser barnen och de ungas behov av
säkerhet och trygghet i boendet, i de delar tillsynen avser.

-

Verksamheten bedrivs i enlighet med sitt tillstånd.

Fokus för tillsyn har varit att genom samtal med personal, barn och
unga få kännedom om hur verksamheten fungerar i de delar som har
betydelse för att de inskrivna ska få en trygg och säker vård. Tillsynen
vid detta tillfälle är också inriktad på granska om verksamheten bedrivs
i enlighet med tillståndet avseende föreståndare, målgrupp och lokaler.
Huvudmannen tillgodoser barnen och de ungas säkerhet och
trygghet i de delar tillsynen avser
IVO bedömer att verksamheten uppfyller kraven på säkerhet och
trygghet i boendet. Verksamheten ger också ungdomarna
förutsättningar och möjlighet att vara delaktiga i hur boendet och
vården planeras samt genomförs.
I intervju med en personal samt i telefonsamtal med föreståndaren
framgår att verksamheten alltid är bemannad med minst tre personal på
dagtid, och att det under eftermiddagen är sex personal i tjänst. Nattetid
är det två sovande personal samt att det även finns en jour att tillgå.
Den personal som intervjuades tyckte att bemanningen var tillräckligt.
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Enligt den intervjuade framgår att verksamheten i sin behandling har ett
säkerhet och trygghetstänk. De har arbetssätt inom personalgruppen
som bl.a. innefattar bemötande gentemot ungdomarna vilket
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bl.a.innebär att personalen inte ska höja rösten och vara lugn. I och med
att samtliga i personalgruppen har samma arbetssätt leder till ett klimat
som ger ett lugn bland barnen. Vidare har verksamheten rutiner kring
hur de ska hantera situationer som rör hot och våld. Incidenter hanteras
snabbt och diskuteras i behandlingsteamet. Även inskrivning av nya
ungdomar hanteras enligt en rutin. Förutom att ungdomen ska ingå i
målgruppen är det viktigt att ta med den befintliga ungdomsgruppens
situation i bedömningen inför nyinskrivningar.
Verksamheten arbetar på olika sätt med att göra ungdomarna delaktiga
och involverade i både sin behandling och i verksamheten. Enligt den
intervjuade är ungdomarnas delaktighet en förutsättning för deras
vistelse i hemmet. Verksamheten har under en tid inte haft något
husmöte men har nu beslutat att börja om med det. Formen för mötet
har ändrats och tanken är att det ska få en större tyngd. Ungdomarnas
synpunkter ska tas upp på personalkonferenser och därefter återkopplas
till ungdomarna.
Inspektörerna samtalade med en ungdom som var mycket nöjd med sin
placering. Han beskrev att han fick hjälp och stöd av personalen. Han
uppfattade även att personalen var bra med de andra ungdomarna.
Enligt ungdomen var det alltid personal i verksamheten och om det var
något som inte var bra kunde han ta upp det med personalen.
I 2 kap. 3§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2003:20) hem för vård eller boende framgår att vid ett hem för vård
eller boende som tar emot barn och vid ett hem som tar emot personer
med psykiska funktionshinder ska det finnas personal tillgänglig dygnet
runt i verksamhetens lokaler. Enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen
(2001:453), SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas
och säkras.
Det framgår av 3 kap. 5 § SoL att insatser för den enskilde ska utformas
och genomföras tillsammans med honom eller henne. Enligt 11 kap. 10
§ SoL ska ett barn ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som
rör barnet. I 3 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF anges
att verksamheten vid HVB ska bygga på förtroende för och samarbete
med den enskilde. Den enskildes integritet ska respekteras och
insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov och
förutsättningar.
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Verksamheten bedrivs i enlighet med sitt tillstånd
IVO bedömer att verksamheten följer gällande tillstånd i fråga om
föreståndare, målgrupp och lokaler.
Wemind HVB har 12 platser. Verksamheten tar emot pojkar ifrån och
med 14 år till och med 17 år. Pojkarna har möjlighet att vara kvar i
verksamheten till den dag de fyller 19 år. I pojkarnas familjer finns
stora relationsproblem. Även i skolan kan det ha förekommit
svårigheter med relationer. Ungdomarna kan utifrån detta utvecklat
beteenden som minskar deras möjlighet att få en fungerande vardag
med rutiner och struktur.
Vid inspektionsbesöket var sju pojkar inskrivna i verksamheten. Det
har inte varit någon förändring sedan sista inspektionstillfället gällande
föreståndare och lokaler. Av intervjun framgick att ungdomarna tillhör
målgruppen
Enligt 7 kap. 1§ SoL framgår att ett hem för vård eller boende inte får
drivas utan tillstånd av IVO.

Underlag
IVO genomförde den 11 maj 2016 en oanmäld inspektion på Wemind
HVB. Representanter för IVO var inspektörerna Eva Kågström och Eva
Stoor Karlberg. Vid inspektionen intervjuades en personal.
Inspektörerna samtalade med en ungdom.
Personalen har efter genomläsning på plats godkänt protokollet från
inspektionen. Föreståndaren har efter inspektionen kontaktat IVO och
förtydligande uppgifter kring antal inskrivna har erhållits i samtalet.
Samtalet med ungdomen återkopplades till personalen i samband med
inspektionen.
Ytterligare information
Enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF ska IVO
inspektera hem för vård eller boende för barn och ungdom minst en
gång per år. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de
barn och ungdomar som samtycker till det.
____________________________
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Agneta Krantz. I den
slutliga handläggningen har inspektören Eva Stoor Karlberg deltagit.
Inspektören Eva Kågström har varit föredragande.
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För Inspektionen för vård och omsorg

Agneta Krantz

Eva Kågström

Kopia till: Verksamheten
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