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Registraturet

Ärendet

Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Hökarängens
akutboende i Stockholm

Tillsynen har inriktats på att få en bild av hur verksamheten fungerar vid tillfället för
inspektionen samt förutsättningarna för att bedriva en trygg och säker vård

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

IYO bedömer att det vid inspektionen inte framkom några omständigheter som föranleder
ytterligare granskning
Hökarängens akutboende har plats för fyra ungdomar upp till 18 år som är i behov av akut
placering Syftet är att det ska vara kortare placeringar i avvaktan på en mer permanent
lösning Vid inspektionen var en ungdom placerad i verksamheten Verksamheten tar inte
emot ungdomar som placeras med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU, eller ungdomar där det är känt att de har ett missbruk
Verksamheten bedrivs i samma byggnad som Hökarängens HVB men har en egen ingång
och är skild från övrig verksamhet Akutboendet är bemannat med en personal dygnet runt
samt en "extra resurs" som arbetar på akutboendet eller Hökarängens HVB beroende på
var denne behövs bäst för tillfället Verksamheten har vaken nattpersonal
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Inspektionsprotokoll

IVO genomförde en föranmäld inspektion vid Hökarängens akutboende den 20 maj 2022
och samtalade då med föreståndare samt samordnaren

Ytterligare information

IVO 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 Cecilia Östergren Inspektör Elin Törnqvist
har deltagit i den slutliga handläggningen Inspektör Daniel Allinger har varit
föredragande
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