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Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för
att de ungdomar, som bor vid Orhems gård och som
önskar och har behov av eget rum kan erbjudas detta.
2. Omedelbar justering
3. Beslutet tillställs Inspektionen för vård och omsorg
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Förvaltningschef

Eva Sandberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sitt tillsynsbeslut,
daterat den 27 september 2013, anmodat Orhems gård att vidta
åtgärder för att de ungdomar som önskar och har behov av eget
rum kan erbjudas detta.
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Orhems gård tar emot ensamkommande asylsökande ungdomar.
Genom samordning med asylboendet Linggården har antalet
enkelrum utökats med tre från 14 till 17 enkelrum inklusive ett
jourrum, som kan användas som enkelrum. Det sammantagna
antalet platser är oförändrat 30.
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Förvaltningen har sedan beslutet inkommit även infört en
checklista för utredning av behovet av enkelrum, för att användas
i samband med inskrivning och/eller vid behov vid stadens
boenden för ensamkommande asylsökande ungdomar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
IVO genomförde den 9 september 2013 en oanmäld inspektion
på Orhems gård. I samband med besöket intervjuades fyra
inskrivna ungdomar. Vid samtalen har det framkommit bl.a. att
ungdomarna känner sig trygga på stället. De känner sig också
delaktiga och anser att de kan framföra synpunkter till
personalen. Ungdomarna framförde även önskemål om eget rum,
fler sportkanaler på tv:n och att fler fritidsaktiviteter ordnas. Med
anledning av ungdomarnas önskemål har IVO anmodat Orhems
gård att de ungdomar som önskar och har behov av eget rum,
erbjuds detta.
Åtgärder som vidtagits efter IVO:s beslut
Orhems gård hade tre enkelrum vid tiden för tillsynsbesöket och
Linggården hade 11 enkelrum. En omdisponering av Orhems
gårds och Linggårdens lokaler har gjorts efter tillsynsbesöket. Nu
har Orhems gård fyra enkelrum och Linggården 12 enkelrum
samt ett jourrum, som i akuta situationer kan användas som ett
extra enkelrum. Ungdomar, som är inskrivna på Orhems gård och
som behöver eget rum, kan efter omdisponeringen av Orhems
gårds och Linggårdens lokaler numera även erbjudas enkelrum på
Linggården. Det sammantagna antalet platser är 30 varav 17 i
enkelrum.
För att följa upp ungdomarnas önskemål och behov av eget rum,
har en checklista införts för att kartlägga varje ungdoms behov av
eget rum.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga.
Bilagor:
IVO:s tillsynsbeslut
Redovisning av vidtagna åtgärder till IVO
Checklista
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