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Stockholms stad, socialnämnden
Box 44
123 21 Farsta

Huvudman

Stockholms stad, socialnämnden

Ärendet

Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne i
Stockholm.
Tillsynen har omfattat barn och ungas upplevelser av att bo på Eurenii Minne.
Inspektionen för vård och omsorg (IYO) har granskat att verksamheten bedrivs i enlighet
med uppgifter som kommunen anmält till IYO gällande antal barn och unga, föreståndare
och lokaler. Dessutom har IYO granskat verksamhetens kontroll av registerutdrag inför
anställning av personal.

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IYO) har inte uppmärksammat några brister inom de
områden som tillsynen omfattat. IYO avslutar därför ärendet.

Skälen för beslutet

Verksamheten bedrivs enligt uppgifterna kommunen anmält till lVO

IYO konstaterar att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppgifter som kommunen har
anmält till IYO, i enlighet med 7 kap. l § andra stycket socialtjänstlagen (200 l :453).
Stockholms stad har anmält till IYO att Eurenii Minne är ett HVB med plats för tio barn
och deras föräldrar, för akut-, utrednings- och behandlingsplaceringar. Målgruppen är
primärt barn i åldrarna 0-12 år, men även äldre barn kan omfattas av stöd och
utredningsarbete, när det till exempel finns äldre syskon i en familj. Det förekommer att
verksamheten tar emot barn för tillfällig akutplacering utan föräldrar. Vid
inspektionstillfället var nio barn inskrivna, i åldrarna 3-14 år. Ett av barnen var placerat
utan medföljande föräldrar.

Föreståndare och lokaler överensstämmer med uppgifterna kommunen anmält till IYO, av
det som framkom vid intervjun med ledningen.
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Verksamheten har kontrollerat registerutdrag inför anställning av personal

IYO kan utifrån underlaget i tillsynen konstatera att verksamheten har kontrollerat
registerutdrag inför anställningen av den personal som arbetade vid Eurenii Minne vid
tiden för inspektionen. Enligt I och 3 §§ Lag (2007: 171) om registerkontroll av personal
vid vissa boenden som tar emot barn får inte hem för vård eller boende som tar emot barn
inte anställa någon, om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister och lagen (1998:621) om rnisstankeregister avseende personen.
Utdraget ska vara högst sex månader gammalt vid kontrollen, och ska sparas under minst
två år från det att anställningen påbörjades. På begäran av den som lämnat ett
registerutdrag skall det återlämnas i original, och verksamheten ska då spara en kopia.

Underlag

Inspektionsprotokoll från intervju med ledningen vid Eurenii Minne den 12 maj
2022.
Kopior av de registerutdrag verksamheten inhämtat inför anställning av personalen
som arbetade vid Eurenii Minne vid inspektionstillfället, samt verksamhetens
sammanställning av uppgifter om anställningsdatum.

Ytterligare information

IVO genomförde en anmäld inspektion vid Eurenii Minne den 12 maj 2022. I samband
med inspektionstillfället pratade inspektörerna föreståndare, gruppledare och vikarierande
föreståndare. Inga föräldrar eller barn ville delta i samtal med !VO vid årets tillsyn.
Verksamheten har ny föreståndare sedan den I juni.
I början av året fick inskrivna barn och unga möjlighet att besvara en enkät med frågor
som berör trygghet, säkerhet, integritet, behandling, bemötande, delaktighet,
självbestämmande, boendemiljö och fritid. Föreståndaren fick besvara 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 har, tillsammans med IVO:s övriga kännedom om
verksamheten, legat till grund för planeringen av tillsynens inriktning och omfattning.

!VO ska enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001 :937), SoF, inspektera HVB för
barn och unga minst en gång per år och samtala med de barn och unga ungdomar som
samtycker till det.
Beslut i detta ärende har fattats av inspektör Ulf Modin. Inspektör Annika Westerbom har
deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektör Elin Törnqvist har varit föredragande.
Kopia till: Eurenii Minne
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