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Stockholms stad
Socialnämnden
105 35 Stockholm

Ärendet
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid
Rågsveds akut- och korttidsboende i Stockholm.

Tillsynens fokus har varit att samtala med de placerade ungdomarna för
att höra deras uppfattning om boendet samt verksamhetens lokaler i
förhållande till nattbemanning.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet men påtalar
följande brist:
•

Verksamheten uppfyller inte kraven på att lokalerna ska vara
anpassade så att de säkerställer en trygg och säker vård.

IVO vidtar i nuläget inte några åtgärder med anledning av bristen men
kommer att följa upp bristerna i kommande tillsyn.
Skälen för beslutet
Verksamhetens lokaler i förhållande till nattbemanning
Enligt IVO:s bedömning uppfyller inte verksamheten kraven på att
lokalerna ska vara anpassade så att de säkerställer en trygg och säker
vård. Bedömningen görs mot bakgrund av uppgifterna om att
våningsplanet där HVB:t har sina lokaler för ungdomarna ibland
lämnas obemannat nattetid.

Vid inspektionen framkommer följande. Verksamheten har boenden på
ett våningsplan och att det på ytterligare fyra våningsplan finns ett
annat av Stockholms stads HVB, Rågsveds HVB för ensamkommande
barn och ungdomar. En personal från vardera HVB arbetar "vaken natt"
och går emellan våningsplanen på natten. Personalen från Rågsveds
akut- och korttidsboende lämnar sitt våningsplan under förutsättning att
det är lugnt på boendet. Detta innebär att HVB:t (våningsplanet) lämnas
obemannat nattetid. I trapphuset är alla dörrar låsta så att ingen kan
komma in från trapphuset. Däremot kan man ta sig ut från
våningsplanet.
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Enligt IVO:s bedömning kan det således innebära att HVB:t lämnas
obemannat vid eventuell incident eller liknande vid Rågsveds HVB.

Enligt 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF
FS 2016:55) om hem för vård eller boende ska ett hem för vård eller
boende som tar emot barn eller personer med psykiska funktionshinder
vara bemannat dygnet runt. Hemmet behöver inte vara bemannat under
de tider på dygnet då de placerade personerna inte vistas där. Under
dessa tider ska det finnas personal tillgänglig som kan infinna sig i
hemmet utan oskäligt dröjsmål. Enligt 7 kap. 1 § samm a föreskrift ska
lokalerna vidare vara anpassade så att de möjliggör en trygg och säker
vård.

Målgrupp
IVO vill även uppmärksamma nämnden på att bedriva två HVB i
samma lokaler men med olika målgrupper kan innebära en risk för att
en vård av god kvalitet inte kan upprätthållas i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 3 § SoL. Enligt 3 kap. 3§ HSLF-FS 2016:55 bör
personer som har olika behov eller väsentligt skiljer sig åt i ålder och
mognad bör i regel inte bo, vårdas eller behandlas tillsammans. Detta
gäller oavsett om de olika våningsplanen har låsta dörrar ut mot
trapphuset.

I fastigheten bedrivs Stockholms akut- och korttidsboende på ett av
våningsplanen. Målgruppen för den verksamheten är barn och unga
som av olika anledningar är i behov av akut boende, stöd och omsorg.
Ett annat av Stockholm stads HVB, Rågsveds HVB, bedrivs på övriga
våningsplan och där är målgruppen ensamkommande barn och unga
(asylsökande, med uppehållstillstånd eller kvotflykting). Biträdande
föreståndare uppger att det fungerar bra att ha akutverksamheten
integrerad med övrig verksamhet.

Kommunicering

Huvudmannen har getts möjlighet att komma med synpunkter på det
underlag som ligger till grund för beslutet. Nämnden har inkommit med
synpunkter avseende ett förtydligande om in- och utpassage genom
dörrarna till och från trapphuset vilket har förtydligats i beslutet.

Underlag

IVO genomförde den 23 november 2020 en föranmäld inspektion vid
Rågsveds akut och korttidsboende i Stockholm. Vid inspektionen hölls
en intervju med föreståndaren per telefon. Ungdomarna hade tillfrågats
om de ville samtala med inspektörerna men ingen hade visat intresse
för det.
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Ytterligare information

Inspektionen genomfördes per telefon utifrån ett förväntat ansträngt
läge i vård- och omsorgssektorn på grund av covid-19. Detta utifrån att
minimera smittspridning i riskgrupper, till vård- och omsorgspersonal
samt att minska belastningen på de verksamheter som är föremål för
IVO:s tillsyn.

Rågsveds akut- och korttidsboende drivs av Stockholm stad.
Målgruppen är ungdomar i akut behov av boende, stöd och omsorg.
Boendet har sju platser och hade vid tillfället för inspektionen tre
inskrivna ungdomar i åldern 15-17 år.

Före inspektionen fick de inskrivna barnen möjlighet att besvara en
enkät från IYO med frågor om trygghet, säkerhet, integritet,
behandling, bemötande, delaktighet, självbestämmande, boendemiljö
och fritid. IYO fick in svar från fem barn och unga. Verksamheten fick
göra en självskattning med frågor om samma områden, samt frågor om
personalens kompetens och bemanning, och samverkan med andra
aktörer. Verksamheten fick också lämna uppgifter om olika
riskindikatorer, så som personalomsättning, incidenter, oplanerade
utskrivningar och begränsningsåtgärder. Svaren från barnen och de
unga samt från verksamheten har, tillsammans med IVO:s övriga
kännedom om verksamheten, legat till grund för tillsynens inriktning.

IYO ska enligt 3 kap. 19 § SoF, inspektera HVB för barn och unga
minst en gång per år. Inspektionerna kan vara föranmälda eller
oanmälda. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn
och unga som samtycker till det.

Från och med 1 maj 2020 undertecknas inte beslut i tillsynsärenden
som fattas enligt ovanstående förordning.

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Ulf Modin. Inspektören
Christina Humble har deltagit i den slutliga handläggningen.
Inspektören Annelie Österberg har varit föredragande.
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