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Stockholms stad, socialnämndeh'icialförvaltningen
Box 44
tock ho/ms stad
123 23 Farsta

Huvudman

2022 -07-

Registraturet

Stockholms stad (org.nr 2 2000-0 42)

Ärendet

Tillsyn enligt 3 kap. 9 § socialtjänstförordningen (200 :937) av -Iökarängens HVB i
Stockholm.
Syftet med tillsynen har varit att få en bild av hur verksamheten fungerade vid tillfället för
inspektionen samt att verksamheten har förutsättningar att vara trygg och säker för de
placerade ungdomarna. IYO har också tittat på verksamhetens lokaler.

Beslut

IYO har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IYO
avslutar därför ärendet.

Skälen för beslutet

IYO bedömer att det vid inspektionen inte framkom några omständigheter som föranleder
ytterligare granskning. Vidare bedömer IYO lokalerna ger förutsättningar för en trygg och
säker vård.
Huvudmannen Stockholms stad har till IYO anmält att Hökarängens HVB är ett boende
för barn och unga, i åldrarna 3 till 20 år, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare
eller föräldrar, så kallade ensamkommande barn. De har 7 platser. Vid inspektionen var
7 ungdomar inskrivna i verksamheten som kommit till Sverige som ensamkommande.
Den äldsta ungdomen är 9 år och elen yngsta är 4 år.
Verksamheten bedrivs i en byggnad som är avsedd för kollektivt boende. Ungdomarna har
egna rum. De boende delar på hygienutrymmen och kök samt gemensamhetslokaler.
Totalt delar ungdomarna på sju toaletter och sex duschar. Verksamheten ligger i samma
byggnad som Hökarängens akutboende. Verksamheterna är åtskilda genom en låst dörr.
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På dagtid arbetar minst två behandlingsassistenter i verksamheten. Nattetid är det totalt tre
vaken personal i akutboendet och på HVB-boendet. En person som arbetar på respektive
enhet samt en "resursperson" som arbetar i båda verksamheterna.
Enligt 6 kap. § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller
boende (HSLF-FS 20 6:55) ska bemanningen på ett HVB ge förutsättningar för att
tillgodose de behov av vård som de placerade personerna har och säkerställa en trygg och
säker vård. Hemmet ska vara bemannat dygnet runt om det tar emot barn. Lokalerna som
verksamheten bedrivs i ska vara utformade så att de ger förutsättningar för en trygg och
säker vård och vara utformade med hänsyn till den personliga integriteten, se 7 kap. §
HSLF-FS 20 6:55.
Vid inspektionen ville ingen ungdom samtala enskilt med IYO. IYO pratade kort med två
ungdomar som sa att allt var bra på boendet och att personalen var bra.

Underlag
•

Inspektionsprotokoll daterat 2022-05-20

IYO genomförde en föranmäld inspektion vid Hökarängens HVB den 20 maj 2022. I
samband med inspektionstillfället pratade inspektörerna med två ungdomar samt med
personal och föreståndare.

Ytterligare information

IYO ska enligt 3 kap. 9 § socialtjänstförordningen (200 :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 Cecilia Östergren. Inspektör Elin Törnqvist
har deltagit i elen slutliga handläggningen. Inspektör Daniel Allinger har varit
föredragande.
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