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Redovisning efter tillsyn
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Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har efter tillsyn av HVB barn och
unga vid Aquarellen HVB i Kalmar den 18 april 2018, samt uppföljande
möte den 11 september 2018, konstaterat att:



Nämnden inte har angett för vilka målgrupper de två verksamheterna
är avsedda.
Begränsningsåtgärder gällande elektronisk utrystning ska föregås av giltigt samtycke vid varje tillfälle.

IVO uppmärksammar vidare nämnden på att:
 Inskrivning alltid ska föregås av en lämplighetsbedömning.
 Det finns brister i personalens arbetssätt.
IVO har begärt att socialnämnden ska redovisa sin inställning till de bristerna som IVO konstaterat. Redovisningen skulle ha inkommit till IVO senast
den10 juni 2019 men IVO har beviljat anstånd till den 30 juni..
Begäran om redovisning
IVO bedömer att nämnden behöver tydliggöra målgrupp och inriktning för
respektive verksamhet. Aquarellen består av två separata HVB-verksamheter,
ett för barn och unga och ett HVB för familjer. IVO vill i detta sammanhang
även påtala att akuta placeringar inte bör blandas med övriga placeringar. Detta
utifrån föreståndarens ansvar att enligt föreskrift HSLF-FS 2016:55 göra en
lämplighetbedömning innan placering, bl.a. för att avgöra om ny placering och
redan pågående placeringar kan ha en negativ inverkan på varandra.
I verksamheten genomförda åtgärder

Förtydligande av målgrupper och inriktning för de båda HVB-verksamheterna
utifrån aktuell organisering på Aquarellen har sedan tillsynen gjorts i verksamhetsbeskrivning (se bilaga). Även uppgifter i IVO’s omsorgsregister är uppdaterade sedan dess.
Det pågår även ett utvecklingsarbete utifrån förvaltningens omställning till en
processorienterad verksamhet, som innebär en genomlysning och översyn av
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innehåll, utformning och samverkan för verksamheter inom barn och familj.
Det föranleder i sin tur en del förändringar, se Planerade åtgärder.
Ny föreståndare, tillika enhetschef, förtydligade efter tillträde vad som gäller
kring samtycke. Verksamheten använder sig idag inte av generella samtycken i
form av överenskommelser som skapats mellan boendet, ungdom och vårdnadshavare vid inskrivning, utan inhämtar samtycke som dokumenteras vid
varje enskilt tillfälle.
Verksamheten tar inte längre emot akuta placeringar i ungdomsdelen av verksamheten.
Planerade åtgärder

Verksamheten planerar att avveckla HVB-delen för barnfamiljer i lägenheten
inne på Aquarellen och ersätta det med en eller två jourlägenheter (1:or) utanför Aquarellen (idag stödboendelägenheter). Barnfamiljer kan beviljas jourlägenhet med insatser så som stöd och tillsyn under utredning och/eller behandling. Ansvarig för behandling är då öppenvården, t.ex. Multiversum eller Familjehuset) och Aquarellen kan utifrån dygnetrunt-bemanning utföra avgränsade
uppdrag i familjen så som t.ex. tillsyn, stöd vid behov, färdighetsträning och
observation som komplement till behandlingen.
Vi planerar att sedan ställa om lägenheten inne på Aquarellen till en plats för
akut placering (ålder 13-20 år).
Tidsplan
Verksamheten bedrivs i befintlig organisering över sommaren. Detta för att
organisationsförändringen ska kunna riskanalyseras för kvalitetsbrist ur brukarperspektiv samt planeras för att förbygga eventuella negativa konsekvenser för
pågående placeringar. Förändringen planeras att vara genomförd till sista september.
Det är även planerat att djupare inventera behandlingsassistenternas behov av
kompetenshöjande insatser, så som utbildning i anknytningsteori och mentalisering, förslagsvis genom utbildning i COS. Målet är att gynna utvecklingen av
en bredare integrering av behandlarens behandlingsarbete på och tillsammans
med boendet.
Det pågår idag ett arbete att skapa ett nytt kollektivavtal för enhetschef i beredskap som också reglerar hur föreståndarrollen fortsatt ska hanteras under beredskap.

Andréa Bjerén Freidenvall
Enhetschef och Föreståndare, Aquarellen HVB

SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK
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Verksamhetsbeskrivning Aquarellen
Verksamhetens innehåll
Aquarellen HVB är ett hem för vård och boende med två verksamhetsdelar –
en del med fem platser för målgruppen barn och en del med en plats för målgruppen barnfamiljer.
Målgrupp
Barn
Verksamheten har i uppdrag att verkställa beslut gällande barn i åldern 13-17 år
vid omsorgsbrister hos vårdnadshavare och/eller ett socialt nedbrytande beteende hos barn/ungdom (våld i hemmet, missbruk, självskadebeteende, ätstörningar mm.) och som av olika skäl behöver boende och omvårdnad och är
placerade enligt SoL eller LVU.
Initialt kan placeringen inkludera bedömningen att ungdomen temporärt inte kan
bo hemma i sin familj med målet att ungdomen ska kunna flytta hem till familjen igen, med eller utan öppenvårdsinsatser efter avslutad placering. Det utesluter dock inte att vidare utredning visar att ungdomen fortsatt ska vara placerad
på Aquarellen
- under individuell eller familjens behandling genom öppenvårdsinsatser.
- i väntan på placering i familjehem, extern institution eller förberedas
för eget boende.
Barnfamiljer
Verksamheten har i uppdrag att verkställa beslut gällande målgruppen barn och
deras medföljande vårdnadshavare och syskon (barnfamiljer) som bedömts
vara i behov av:
- Skydd och/eller boende.
Familjen kan placeras akut för att säkerställa barnets behov av skydd
och trygghet.
- Dagligt stöd till följd av omsorgsbrister som lett till att socialtjänsten
har en hög oro för konflikter, våld, socialt normbrytande beteende och
riskbeteenden. Familjen kan vara placerade under utredningstid för att
säkerställa barnens behov av skydd och trygghet, men placering kan
också fortgå under behandling.

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

1 (5)

2 (5)
Målsättning
Verksamhetens mål är att trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor genom att vara:
Kunskapsbaserad
Verksamheten arbetar utifrån en teoretisk förankring i salutogent förhållningssätt och med att stärka den enskildes känsla av sammanhang (KASAM).
Säker
Den enskilde ska vara trygg under sin placering och verksamheten arbetar löpande med riskbedömningar, riskanalyser och handlingsplaner.
Individanpassad
Verksamhetens arbete med den enskilde utgår från den genomförandeplan
som upprättats vid placering och som löpande följs upp. Den enskildes delaktighet efterfrågas och uppmuntras, även från de för den enskilde andra viktiga
personer.
Effektiv
Verksamheten eftersträvar att ge rätt insats i rätt tid och därmed planeras verksamheten med hänsyn till den enskildes behov.
Jämlik
Verksamheten värnar om allas lika värde och eftersträvar att stärka den enskildes egna resurser, oavsett skillnader i t.ex. förutsättningar eller kön. Som personal är vi vuxna förebilder som förgår med gott exempel och är medvetna om
vår inverkan på den enskilde.
Tillgänglig
Verksamheten bygger på Kalmar kommuns värdegrund och utgår och planeras
därmed utifrån dem vi är till för. Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Utformning av verksamhet
Aquarellen eftersträvar en hemlik och trivsam miljö och har en trädgård.
Boendet ligger nära centrum, har goda bussförbindelser och bekvämligheter så
som mataffärer, apotek och andra butiker finns i närområdet.
Barn
I ena delen av byggnaden har verksamheten fem boenderum, gemensamhetsutrymmen (umgänge, spel, tv, hemmagym etc.) och kök för egen mathållning och
matplats.
Barnfamiljer
I den andra delen av byggnaden har verksamheten en boendedel anpassat för
att ta emot en barnfamilj i en trerumslägenhet med kök där familjen sköter sin
egen mathållning, sovrum, badrum med tvättmöjligheter samt vardagsrum med
tv.
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Övriga uppdrag
Personalen kan även ta kortare och avgränsade uppdrag för även icke inskrivna
då behov bedömts och möjligheten finns att frigöra resurser från huvuduppdragen. Det kan röra sig om ledsagning/transport av ett barn till ett annat boende, övervaka en överlämning mellan föräldrar eller tillsyner i det egna boendet hos familj som varit placerade i familjelägenheten.
Verksamheten strävar i enlighet med Kalmar kommuns drogpolitiska program
2016-2020 att nå de uppsatta delmålen, bl.a. genom samverkan med andra förvaltningar och med Polis.
Beslut
Det beslut, enligt SoL eller LVU, som myndighetshandläggaren fattar ligger till
grund för insatsen. I vårdplanen beskrivs syftet och ramarna för placeringen. I
den enskildes genomförandeplan sätts konkreta mål upp och beskrivning av
hur de ska uppnås. Den enskilde, handläggare, personal och andra, för den
enskilde viktiga personer, bör medverka i utformandet av genomförandeplanen
och den kan revideras löpande under vistelsen på Aquarellen.
Arbetssätt/metoder
Processorienterat arbetssätt
Socialförvaltningen har ett processorienterat synsätt. Det innebär att vi i alla
organisationens olika delar utgår ifrån dem vi finns till för. För att lyckas med
det har vi ett kundfokus som innebär att vi ser på vår verksamhet utifrån och
in. Vi har en helhetssyn och ser hur olika saker hänger ihop och påverkar
varandra istället för att fokusera på den egna verksamhetens snäva uppdrag. Vi
har en positiv människosyn som innebär att vi utgår ifrån att alla tar ansvar och
kan, vill och får bidra till arbetets resultat. Vi arbetar förebyggande och förutseende genom att tänka risker och möjligheter. Vi arbetar processorienterat
genom att utgå från vilket behov det är som ska tillgodoses. Processerna hjälper oss att vara överens om vad som krävs för att nå dit. Genom att vara överens om hur vi arbetar, vet vi vad vi gör och det blir enklare att få syn på vad
som behöver förbättras. På så sätt kan vi säkra att vårt arbete skapar värde för
de vi finns till för.
Metod
Genom motivation, uppmuntran och ett respektfullt bemötande arbetar behandlingsassistenterna utifrån varje individs unika förutsättningar och styrkor.
Detta genom att vara goda förebilder och sträva efter att skapa en känsla av
sammanhang (KASAM). Utifrån ett salutogent förhållningssätt skapar behandlingsassistenterna en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för att den
enskilde ska utvecklas positivt och känna trygghet under sin vistelse. Verksamheten arbetar med metoden Signs of Safety. Det är en riskbedömningsmodell
som bygger på ett lösningsfokuserat arbetssätt och ett systemiskt fokus för att
inkludera hela det nätverk och sammanhang som individen ingår i.
Hälsa och skolgång är viktiga utvecklingsområden där stöd ska ges vid behov.
Barnens/ungdomarnas vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för deras hälsa
och sjukvård och verksamheten styrs inte av Hälso- sjukvårdslagen HSL.
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Barn
Behandlingsassistenterna har i uppdrag att tillgodose barnet trygghet, säkerhet
och grundläggande omsorgs- och omvårdnadsbehov. Det sker genom färdighetsträning, stöttning i att skapa struktur i vardagen kring skola, fritid och relationer, samt motiverande samtal.
Alla boende har två behandlingsassistenter som kontaktpersoner som har extra
ansvar för den boendes trivsel och utveckling. Kontakpersonerna ansvarar för
att nödvändiga kontakter tas och upprätthålls med vårdnadshavare, familj och
viktiga närstående, handläggare, skola, sjukvård m.fl.
Utifrån behov erbjuds barnet individuellt eller tillsammans med familjen behandling genom våra öppenvårdsinsatser bl.a. i form av systemisk familjebehandling, funktionell familjeterapi, Circle of security (COS), RePulse, KBT.
Barnfamiljer
Behandlingsassistenterna har i uppdrag att stödja vårdnadshavaren att tillgodose barnets trygghet, säkerhet och grundläggande omsorgs- och omvårdnadsbehov. Det sker genom färdighetsträning, stöttning i att skapa struktur i vardagen kring sysselsättning/skola, fritid och relationer, samt motiverande samtal.
På uppdrag av utredande handläggare kan behandlingsassistent genom observationer kartlägga vårdnadshavarens förmåga att tillgodose barnens behov av
skydd och omsorg, samt beskriva hur vårdnadshavarens förmåga att skapa och
upprätthålla struktur i vardagen ser ut.
Utifrån behov erbjuds familjerna behandling genom våra öppenvårdsinsatser
bl.a. i form av systemisk familjebehandling, funktionell familjeterapi, Circle of
security (COS), Marte meo, RePulse, KBT samt möjlighet att delta i ett antal
föräldrastödsprogram.
Övergripande
I båda delarna av verksamheten arbetar behandlingsansvarig inom öppenvården tätt tillsammans med behandlingsassistent på boendet och eventuella andra
aktuella insatser så som alkohol- och drogmottaningen och Alternativ till våld.
All personal följer de framtagna rutiner som gäller för verksamheten och som
finns att tillgå i den kommungemensamma och Socialförvaltningens verksamhetshandbok samt i särskilda rutiner för Aquarellen.
Social dokumentation
Dokumentation enligt BBIC ska göras för att kunna kvalitetssäkra, följa upp
och utvärdera samt möjliggöra tillsyn av verksamheten. Personalen följer arbetssätt och arbetsmetoder som fastställs utifrån rådande lagstiftning och riktlinjer för HVB-hem.
Anhörigstöd
I möjligaste mån involveras barnets vårdnadshavare och familj/anhöriga i planering och stöd. Behandlingsassistenterna tar hänsyn till och värnar om den
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enskildes rätt till inflytande och integritet, samt uppmuntrar delaktighet i planering och utformning av stödet.

Kompetens/bemanning
På Aquarellen arbetar 8 behandlingsassistenter.
För att arbeta i verksamheten krävs minst 2-årig eftergymnasial
utbildning inom områdena pedagogik, socialt arbete eller liknande.
Därutöver ska personal ha utbildning i
 Egenkontroll livsmedel
 Salutogent förhållningssätt
 Signs of safety – metod och förhållningssätt
 Motiverande samtal (MI)
 Lågaffektivt bemötande
Behandlingsassistenterna arbetar dagtid och kvällar/nätter enligt schema.
Organisatorisk tillhörighet
Aquarellen ingår i socialförvaltningens verksamhetsområde Barn och familj.
Behandlingsassistenterna är underställda föreståndaren för Aquarellen HVB.
Samverkan
Aquarellen samverkar med Socialförvaltningens handläggare inom mottagning
och utredning för barn och familj. Samverkan sker även med Socialförvaltningens öppenvårdsinsatser och Barn- och ungdomsförvaltningen, BUP, Barnkliniken, Polis med flera.
Kvalitet
Verksamhetsunika rutiner, processbeskrivning och socialförvaltningens gemensamma rutiner finns i Socialförvaltningens verksamhetshandbok. Verksamheten strävar efter en hög kvalitet definierad i kvalitetsdimensionerna i Socialförvaltningens visionshus. Instruktioner för det dagliga arbetet följs kontinuerligt
upp på arbetsplatsträffar veckovis där all personal och chef träffas.
Uppföljning/Resultat
Uppföljning av genomförandeplaner sker enligt tillämpningsanvisningar för
dokumentation. Andra uppföljningar är årlig brukarundersökning och Kostnad
per brukare (KPB).
Kontaktuppgift
Stensbergsvägen 25 A, 392 44 Kalmar, Tel. 0480-450870

PROTOKOLL
2018-09-11 Dnr 8.4.2-9914/2018-9
Avdelning sydöst
Lovisa Axén
Lovisa.Axen@ivo.se

Protokoll fört vid inspektion av Aquarellen
HVB
Datum: den 11 september 2018
Verksamhet: Aquarellen HVB
Huvudman: Kalmar kommun
Representanter för huvudman:
F.d. föreståndare Tomas Seveholt (TS)
Therese Lundborg, enhetschef mottagning barn, processledare för
barnfunktionen (TL)
Verksamhetschef Ann-Charlotte Hedström (ACH)
Förvaltningschef Cecilia Frid (CF)
Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (RH)
Föreståndare Andrea Freidenvall (AF)
Närvarande från Inspektionen för vård och omsorg:
Rebecca Holf, inspektör
Lena Olsson, inspektör
Lovisa Axén, inspektör/jurist
Verksamhetsdel barn och ungdom
CF: Verksamhetsbeskrivningen ses för närvarande över.
Verksamhetens innehåll har förändrats över tid. Från början var det ett
akutboende när vi behövde hitta en lösning under utredningstiden. Nu
behöver vi inte lika ofta akutplaceringar, utan kan även behöva längre
placeringstider. Aquarellen är ett HVB-hem, inte ett akuthem. Vi vill
tona ner fokus på att det skulle vara ett akutboende, utan verksamheten
ska kunna ta emot akut.
TS: I sällsynta fall har verksamheten tagit emot en ungdom som blivit
kvar i Kalmar efter en festival. Det har vi kunnat göra p.g.a.
möjligheten att ta emot akuta placeringar.

Tg9 2017
v 2.6

ACH: Vi kan ta emot akuta placeringar men håller inte platser öppna
för det.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon 010-788 50 00
registrator.sydost@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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CF: På Aquarellen har man inga utredningsuppdrag på ungdomar.
TL: Utredningsarbete bedrivs av socialtjänsten, inte av personal på
Aquarellen. Vid behov av härbärge tittar man först på andra lösningar
än Aquarellen. Den lilla informationen socialtjänsten har om ungdomen
som placeras kan tyda på att man behöver placering under en tid. Det
finns då en öppning för att få stanna under utredningstiden. Akut
placering kan innebära att den inte är planerad men att socialtjänsten
känner till personen. Det är svårt att avgöra vad som är akut och inte
akut. Det vanligaste är att personen är känd för socialtjänsten p.g.a.
pågående ärende men att placeringen behöver ske akut för att något
händer.
TS: Innan hade man fyra månaders placeringstid p.g.a. att man
placerade under utredningstiden. Nu har man ändrat till åtta månader,
vilket stämde bättre. Man har också de som varit placerade längre än
åtta månader.
TL: Placering under utredningstid i början.
TS: Familjen kan vara känd av socialtjänsten till viss del p.g.a. att
barnet varit i kontakt med BUP och så uppstår plötsligt en situation där
placering krävs. Barn kan t.ex. placeras på Aquarellen över en helg
p.g.a. våld i familjen.
ACH: En placerad flicka påbörjade en längre behandling i vården och
blev därför kvar på Aquarellen under längre tid.
TL: Grundtanken är att Aquarellen inte ska bli ett stadigvarande
boende. Man jobbar aktivt med placeringarna, de sker inte av en slump.
Man ställer sig frågan vad som blir nästa steg. Man har det med från
början. Genom placeringen ska man komma fram till vad nästa steg är.
Det finns olika anledningar till placeringens längd. Man har ingen egen
ambition om att hålla dem kvar.
TS: Verksamheten måste förklara varför placeringen blir längre och
vad som är planen för just den ungdomen. En flicka som var placerad
länge och trivdes bra. Hon fick inte påbörja KBT utan att ha ordnade
förhållanden och då var Aquarellen ett bra alternativ.
CF: Det kan vara så på alla HVB att en placering inte fungerade. Man
har gått mer mot längre placeringar.
RH: Man diskuterar placeringar i utskottet, i en lekmannaroll. Vissa
personer kommer tillbaka, då blir det diskussioner med enhetschef och
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handläggare. Hur gör vi det så bra som möjligt för ungdomarna? Det är
ett moment 22 att BUP kräver ordnade sociala förhållanden för att
bedriva behandling och att ungdomen behöver hjälp direkt. Kommunen
får vara kreativ och lösa det så bra som möjligt för barnen. Man för
ständig dialog i de enskilda fallen. På det sättet är politiken inblandad.
TL: Ett behov av placering kan uppstå i en planerad utredning. Man har
inte kunnat placera utan att ta hänsyn till de som redan är placerade på
Aquarellen. Säger föreståndaren nej får man hitta annan lösning. Det
har hänt flera gånger att föreståndaren sagt nej av olika skäl.
AF: Man jobbar i första hand med strukturen med ungdomarna och
med omsorg. Man har ett salutogent förhållningssätt och skapar känsla
av sammanhang.
ACH: Salutogent förhållningssätt, MI och Signs of safety är
kompetenser man efterfrågar hos personalen.
TL: De placerade får hjälp till en fungerande vardag. Man hjälper
ungdomen med struktur och rutiner, hygien och skola. Man ger ingen
behandling utan den fås externt via landsting, t.ex. BUP, och
kommunens. Aquarellen har ingen psykolog eller psykiatriker som ger
behandling. Kontaktpersoner ger tillit, att man kan prata om sin
situation.
TS: Behandling utgår från ett problem eller en diagnos, men det är inte
nödvändigt för att få en placering på Aquarellen. Ungdomen kan ha en
trasslig tillvaro där man inte känner tillit, inte har några vuxna omkring
sig och inga rutiner. Det är elementära bitar (omsorg) där inga
behandlingsmetoder är tillämpliga. Psykiatriska problem har ökat över
tid och därför har det blivit mer av behandling.
CF: Grundkompetensen hos personalen har höjts generellt med
anledning av ökningen av psykiatriska problem. Man har anställt
personalen med hög kompetens. Man behöver kompetensutveckla ännu
mer p.g.a. hur det ser ut idag med diagnoser m.m.
TS: För flera år sedan gick flera medarbetare socialpedagogutbildning.
CF: Det finns ingen avgränsning av målgruppen.
TS: Man försäkrar sig om att inga placerade ungdomar far illa vid nya
inskrivningar. Man för en bra dialog med de som skriver in.
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Det är föreståndaren på HVB Aquarellen som skriver in ungdomar och
ansvarig enhetschef som beslutar om bistånd.
Skulle målgruppen bli snävare skulle det kunna innebära att vi måste
säga nej till placeringar. De som skrivs in har social problematik i
första hand, det är därför det blir akut med placering. Det styr vilka
ungdomar som hamnar på Aquarellen. Verksamheten kan inte välja
vilken typ av problem det placerade barnet har. Allvarlig problematik
visar sig efter inskrivning. Det kan gå en månad till av placeringen på
Aquarellen för att en ungdom inte kan flytta hem.
TL: Man placerar inte tunga missbruksärenden på Aquarellen. I övrigt
är det en öppen målgrupp. Man har en öppen dialog med föreståndaren.
Längre placeringar med tydligt innehåll placeras på andra håll.
Ungdomar 13 t.o.m. 17 år är den huvudsakliga målgruppen. Det är en
bred målgrupp.
ACH: Gällande flickan som samtalade med IVO:s inspektörer fick
personalen utbildning av landstinget för att de skulle kunna hjälpa
henne med hennes problematik. Utbildningen gällde för flickan som
varit inskriven en längre tid på Aquarellen, se mitten på sid två och
ACH.
CF: Personalen får handledning från BUP vid längre placeringar.
Handledning är också viktigt, utöver utbildning. Minst 2-årig
utbildning är ett krav.
TS: Självskadebeteende hos ungdomarna har varit svårt för
verksamheten att ta hand om. Det finns inga behandlingshem med
inriktning enbart mot det. I de svåraste fallen har man fått stöd från
BUP, men det har varit svårt för dem med. Man har inte kunnat möta
det. Självskadebeteende är vanligast bland flickor. Föreståndaren har
sagt nej till ett av tio fall av självskadebeteende. I nio fall av tio har
självskadebeteendet minskat eller upphört.
TL: En flicka med självskadebeteende fungerade snabbt på Aquarellen
när det gällde dagliga rutiner. Socialtjänsten ville då placera en ungdom
till med samma problematik men då sa verksamheten nej. I de fall det
behövs struktur för att få en ungdom till behandling har Aquarellen haft
stor framgång med det. Föreståndaren har tagit ansvar för att säga nej
när man inte kan ta emot någon mer placering med samma problematik.
TS: Särskild hänsyn har tagits till ungdomens behov.
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TL: Vi har haft ett individ- och verksamhetsfokus, men kanske måste vi
tänka ett varv till, att allt inte varit genomtänkt när det gäller målgrupp.
Ungdomen är i centrum på Aquarellen. Man har fått bra resultat för att
man kunnat ta emot olika typer av behov. Det kan t.ex. finnas tidigare
missbruksproblematik, men inte fullt missbruk. Man har inte avskilt
andra problem från huvudproblematiken som är att man inte kan bo
kvar hemma.
AF: Annexet är en annan verksamhet nu. Det hör till Mobila teamet
ungdom.
CF: Man har inte Ungbo längre, bara stödboende.
Verksamhetsdel familj
AF: En familj placerades igår. Det finns en flygel där den placerade
familjen bor.
TS: Familjer placeras för skydd. Det är ingen personal på plats hos
familjen hela tiden. Oftast har det varit en situation där mamman måste
fly med barnen. Vårdnadshavare har direkt ansvar över sina barn.
Personalen ska ge skydd för familjen och det finns larm så man kan
ringa till personalen, t.ex. om pappan dyker upp. Det kan också
förekomma konflikter i familjer med äldre barn. Det kan också handla
om att man har små barn och att det kör ihop sig som ensamstående
krisdrabbad förälder.
TL: Vid placering av familjer görs placeringsbeslut på både föräldrar
och barn. Personalen kan vara ganska mycket i lägenheten. Ofta har det
skett våld eller övergrepp och pappan är förövaren. Finns det ingen
naturlig lösning i nätverk kan det bli en kort placering på Aquarellen.
Familjen kan bo kvar medan man letar nytt boende och placeringen kan
då dra ut på tiden. Det kan finnas obekräftade uppgifter om våld,
uppgifter som gör att man blir fundersam på hur det fungerar. Då
placerar man hela familjen för att observera. Personalens uppdrag är då
att kontrollera att barnen inte utsätts för våld. Man har inga
utredningsplaceringar av familjer på Aquarellen. Familjer kan placeras
under utredning men då är inte personalen ansvarig för utredningen.
Socialtjänsten har bett personalen om observationer i familjen t.ex. om
sänggående och att se om föräldrarna lagar mat till barnen eller bara sig
själva. Det är observationsuppdrag som blir del av socialtjänstens
utredning. Man har även referenssamtal med personalen om man har
placering på Aquarellen under utredningstid. Det kan vara olika. När
det inte finns någon oro för barnen och förälder behöver stöttning är det
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bara boende.
TS: En personal har ansvar för familjeverksamheten. Det är beroende
på hur många ungdomar som är placerade. Man hälsar på familjen på
morgonen och pratar med dem vid lunchtid om de är hemma. Minst tre
gånger om dagen har man kontakt. Vid andra placeringar gör man
observationer oftare.
TL: Vid stor oro för föräldraförmåga och om det gäller ett litet barn
placerar man inte på Aquarellen. Då placerar man där personal är med
hela tiden. En ung mamma har placerats på Aquarellen för stöttning
men då fanns ingen oro.
TS: Man har en personalgrupp där en personal har särskilt ansvar för
familjedelen. Det är ordinarie personal som har hand om familjen. Om
det tas in vikarier är det på ungdomsdelen. Familjen vistas aldrig i de
gemensamma lokalerna. De bor i en trerumslägenhet. Mellan
ungdomsdelen och familjedelen finns ett slussrum med en dörr där
ingen ungdom kommer in, ett rum där man knackar på en dörr in till
lägenheten. Utanför lägenheten finns tvättmöjligheter. Det finns sex
sängplatser. När IVO frågat om antalet platser på Aquarellen har
Tomas tagit ett snitt och utgått från en mamma med två barn i
familjedelen. Man har fem platser för ungdomar och en familj. Man har
9-10 platser totalt.
ACH: Placering är ofta kopplat till öppenvårdsinsatser för familjen.
TL: Om man behöver stödinsatser får man det från andra håll.
CF: Målgruppen familj under utredningstid är mer homogen än
gruppen ungdomar.
Begränsningsåtgärder
En flicka berättade vid inspektionen att hon inte fick ha sin mobil och
Ipad efter kl. 22 eller om hon var sjuk och att hon skulle vara på sitt
rum fram till kl. 12 om hon var sjuk. Hon fick inte laga sig egen mat
förrän kl. 20 om hon inte gillade middagsmaten som serverades kl. 17.
En kvinna som flickan hade kontakt med förbjöds att komma in på
Aquarellen.
TS: Det som flickan berättat var inga generella regler. Reglerna för den
här flickan förändrades innan och efter. Grundtanken är att på natten
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sover man, då håller man inte på med sociala medier. För de flesta
ungdomar krävs struktur i vardagen, att få igång skolan. Man kan inte
klara skolan så lätt om man är vaken hela/halva nätterna. Ungdomarna
måste få ha kontakt med viktiga människor och värna integriteten.
Många av ungdomarna har bara kompisar på nätet och inte i
verkligheten. Verksamheten kan bli orolig för vilka kontakter de har på
nätet. Ungdomarna får ha mobil eller Ipad på natten fram tills att det
verkar vara ett problem och man inte kommer upp på morgonen.
Personalen frågar då vad ungdomen gör på nätterna. Det är en
individuell prövning. Man har infört begränsningar av mobil och Ipad
som en konsekvens. Lösningar för att barnen ska sova på natten och
lösningar för att komma iväg till skolan. Ungdomen får under en vecka
visa att den klarar att ha mobilen och ändå komma upp på morgonen.
Verksamheten frågar vad ungdomen själv tycker att man ska göra. Det
måste finnas krav och konsekvens. Aquarellen hade uppdraget att bilda
struktur och ställa krav och sätta gränser gällande den här flickan. Man
gjorde ett försök att bryta och att få igång henne i skolan efter lång tids
frånvaro. Man lyckades bra i början och skolan var mer än vanligt
positivt inställda till samarbete. Det fungerade 3-4 dagar sen ville hon
inte gå. Det blev mycket dialog och prat. Det gick sämre och sämre
vilket man kopplade till mycket aktiviteter på natten. Man försöker
samarbeta och hitta lösningar.
Det finns ett samtycke på så sätt att vi föreslår att en ungdom t.ex. inte
får ha mobilen eller datorn, som en lösning på att ungdomen inte
kommer upp på morgonen. Det dokumenteras genom att man kommer
överens om att man exempelvis väcker nästa dag kl. 7.
TL: Flickan var delaktig i planeringen och var nöjd med reglerna men
var sedan inte nöjd när reglerna tillämpades. De vuxna planerade en
lösning som både vårdnadshavare och flickan var med på. De beskrev
hur det fungerade hemma, personalen gjorde iakttagelse, begränsningen
kom senare. Grundsamtycke fanns.
Samtycke finns från ungdom och vårdnadshavare till vården.
Genomförandeplan är gjord tillsammans med ungdomen.
TS: Det fanns mycket gränslöshet. Flickan var hemma hos mamma och
pappa på permission över helgen. När de på söndagen skulle lämna
henne på Aquarellen vägrade hon gå ur bilen. Ibland åkte de hem igen
och kom tillbaka senare på kvällen. Kvinnan var med och fick
uppdraget av mamman att ta flickan till Aquarellen. Det blev dramatik
och man gick in i ett samtalsrum där det blev diskussioner om flickan.
Personalen tyckte inte att flickan skulle vara med i de diskussionerna.
Flickan blev förkrossad. Det bestämdes då att kvinnan inte fick komma
till Aquarellen p.g.a. att man inte ville få in konflikten.
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TL: Kvinnan ville gärna ta diskussioner om personalens arbetssätt
framför flickan. Familjen hade valt ut henne som trygghetsperson. De
fick träffas men inte där. Kvinnan ville diskutera med personal om
flickan, kritiserade regler och förhållningssätt.
TS: Man håller hårt på den sociala delen kring middagsmålet. Att
kunna sitta vid ett bord och prata och ha en konversation. Många
ungdomar klarar inte det. Man vill att ungdomarna kommer och sitter
med, det finns kanske något man kan äta om så bara knäckebröd. Det är
inte okej att gå därifrån för att man inte gillar maten. Man måste pröva
maten. Maten lagas på plats och man vill gärna att ungdomarna är
delaktiga. De fixar ofta middag på helgerna och hjälper till på vardagar.
De är delaktiga i planering av matsedlar. Det finns en förslagslåda och
man har tillmötesgått önskemål i flera fall.
TL: Man är tydlig med och ger förklaring att nu är det den maten som
serveras, men det blir kvällsmat senare. Ungdomarna kan ha en tråkig
attityd. Verksamheten vill få det att funka att sitta ner tillsammans. Man
har en familjelik hållning men undantag görs, bedömning görs. Det
måste finnas regler när man bor tillsammans. Det finns en pedagogisk
tanke. Personalen kan gå iväg och sätta sig med vissa ungdomar om de
har speciella problem.
TS: Man blir inte bestraffad för att man inte är social. En tjej satte i
system att säga att hon inte ville ha mat och sen göra sig mackor direkt.
TL: Man möter ungdomar.
TS: Man har skalskyddslarm men inga larm på ungdomarnas dörrar,
bara på fönstren. Fönstret öppnas inåt så de kan öppnas utan att larmet
går.
TS: Det är ingen generell regel att man ska vara på rummet när man är
sjuk, det var en regel för den här flickan. Hon utnyttjade alla sådana
situationer för att slippa gå till skolan. Hon kunde vara sjuk och nere
och sen lite senare vara pigg och sugen på aktiviteter. Man har både
SoL- och LVU-placeringar på Aquarellen.
CF: Hoppas det framkom att det finns en tydlig tanke med två olika
typer av verksamheter. Vi är samspelta om vilka vi placerar och hur det
ska fungera med ungdomarna. Har inte begränsat till bara en målgrupp.
Man behöver förtydliga i verksamhetsbeskrivningen. De som jobbar
behöver mer tydlighet i vad verksamheten är. Måste få fram tydligare

8(9)

Inspektionen för vård och omsorg

2018-09-11

Dnr 8.4.2-9914/2018-9

vad skut innebär. Framgår att de som ger och tar emot uppdragen har
en gemensam tanke. Viktigt att det återspeglar sig tydligare i
verksamhetsbeskrivningen. Som utomstående måste man kunna få en
tydlig bild. Det finns utvecklingspotential. Hur man vill utveckla
familjeverksamheten. Ska den växa eller vara kvar i nuvarande volym?
Vad gör placeringarna för nytta? Kan bli ännu mer tydliga gentemot
övrig personal. Ledning närmast verksamheten har en klar bild på
behov och verksamhetens inriktning.
Angående begränsningsåtgärder:
Vid IVO´s tillsynsbesök och granskning framkommer vissa
tveksamheter kring rutiner och begränsningsåtgärder på Aquarellen.
Detta föranleder socialnämnden att inleda en översyn av arbetssättet på
Aquarellen.
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