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Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att säkerställa
dokumentationen av ärenden vid Eurenii Minne.
2. Beslutet tillställs Socialstyrelsen.
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Sammanfattning
Eurenii Minne akut- och utredningsverksamhet är en av Enheten för familje- och
ungdomsinsatser fyra verksamheter som tar emot familjer med barn där barnen är
föremål för frivilliga åtgärder enligt Socialtjänstlagen eller omhändertagna enligt
Lagen om vård av unga. Eurenii Minne erbjuder akutplacering, utredning och
korttidsbehandling i heldyngsvård eller öppenvård på uppdrag av stadsdelsförvaltningar och kommuner. Verksamheten tar emot även ensamma barn, som
placeras i akuta situationer. Eurenii Minne har 10 platser.
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Socialstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-37414/2011) anmodat Eurenii
Minne att utveckla arbetet med genomförandeplaner och journalföring samt
säkerställa att dessa följer gällande regelverk. Eurenii Minne har med anledning av
tillsynsbeslutet utarbetat ett regelverk i syfte att säkerställa att genomförandeplanerna och journalerna fyller de krav som Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd förutsätter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
Socialstyrelsen genomförde den 12 december 2011 en oanmäld inspektion på
Eurenii Minne akut- och utredningsverksamhet som har 10 platser. Vid en tidigare
genomförd, föranmäld tillsyn (Dnr 9138/2011) bedömde Socialstyrelsen att
huvudmannen före den 15 oktober 2011 skulle vidta följande åtgärder:


Utveckla arbetet med genomförandeplaner och journalföring så att dessa
följer gällande regelverk.

Vid inspektionen den 12 december intervjuades fyra representanter för personalen
och en förälder. Akter och journalerna för tre barn granskades.
Vid inspektionsbesöket den 12 december redogjorde verksamhetsledaren och
biträdande verksamhetsledaren för de åtgärder som vidtagits efter det tidigare
tillsynsbesöket. Personalen hade under två sammanhängande planeringsdagar
arbetat med utveckling av genomförandeplaner och journaler. Även innebörden av
det tidigare tillsynsbeslutet hade diskuterats.
Socialstyrelsen konstaterar emellertid i det senaste tillsynsbeslutet bl.a. att det
fanns brister i några av de inskrivna barnens journaler. Noteringar om möten med
placerande handläggare fattades i några av de granskade journalerna. I några av
akterna saknades såväl genomförandeplaner som utredningsuppdrag.
Vidtagna åtgärder efter det senaste tillsynsbeslutet
Hela personalgruppen vid Eurenii Minne har informerats om och tagit del av det
beslut som Socialstyrelsen fattat med anledning av tillsyn den 12 december 2011.
Samtlig personal har läst och tagit del av Socialstyrelsens föreskrifter gällande
journalföring och genomförandeplan. Ansvariga utredare är ålagda att snarast
upprätta genomförandeplan. Det muntliga uppdraget skall alltid skrivas in i journal
innan det skriftliga uppdraget har formulerats av ansvarig handläggare vid
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stadsdelförvaltning/kommun. Journalföringsarbetet har gåtts igenom med
personalgruppen. Varje medarbetare har fått ett kompendium där det tydligt
framgår hur och i vilket syfte en journal skrivs. Journalerna har strukturerats på ett
nytt, ändamålsenligt sätt. För att informationen om ovan nämnda förändringar ska
vara lättillgängliga även för vikarier och praktikanter, finns samtliga instruktioner
om dokumentation i för vikarier och praktikanter avsedd pärm.
På varje behandlingskonferens kommer en stående punkt vara genomförandeplan i
syfte att utveckla och kontrollera att genomförandeplanerna följs upp och vid
behov revideras. Verksamhetens psykologer läser regelbundet barnens journaler i
syfte att följa processen och kontrollerar att det går att utläsa barnens delaktighet
samt säkerställa att alla viktiga beslut gällande barnen är dokumenterade. På
verksamhetsledarens uppdrag kontrollerar biträdande verksamhetsledaren att
samtliga genomförandeplanerna upprättas skyndsamt.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som vidtagits med anledning av
Socialstyrelsens tillsynsbeslut är tillräckliga.
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