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Egehem AB
Hallströmsgatan 37
593 50 Västervik

Ärendet

Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid
Egehem HVB i Västervik.
Fokus för tillsynen har varit att granska trygghet och säkerhet,
behandling, stöd och hjälp, bemötande och tillståndsefterlevnad.

Beslut

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

Skälen för beslutet

IVO bedömer, utifrån det vi har granskat, att Egehem HVB, har
förutsättningar att bedriva en trygg och säker vård av god kvalitet i
enlighet med 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Vi baserar vår bedömning på ett samtal med en flicka, skriftliga
synpunkter från en annan flicka, protokoll efter intervju av
föreståndaren via en digital inspektion samt gällande bestämmelser.
Utifrån underlaget bedömer vi att Egehem HVB följer sitt tillstånd
avseende platsantal, ålder, kön och föreståndare.
IVO ska samtala med de barn och unga som samtycker till det, därför
redovisar vi särskilt vad som framkommit i dessa samtal.
Synpunkter från flickorna
Flickorna beskriver att det fungerar ganska bra på boendet. De känner
sig trygga med personalen. Flickorna upplever att de får mycket stöd
och hjälp och att personalen har tid för dem. Flickorna beskriver att det
är bra att det finns vaken nattpersonal. En av flickorna tar upp en
situation där en annan flicka bråkade med henne och där hon anser att
personalen skulle ha agerat kraftigare.
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Information från föreståndaren
Föreståndaren redogör för den händelse som beskrivs ovan. Personal
var närvarande vid händelsen och kunde skilja flickorna åt. Personalen
arbetar vidare med båda flickorna och har följt upp händelsen i
efterhand. Föreståndaren framhåller att personalen kanske inte alltid
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reagerar på det sätt som flickorna förväntar sig att de ska reagera i
stunden.
Kristin Norlin är ny föreståndare sedan mars 2020 men har tillträtt
successivt. Under 2020 har verksamheten haft låg beläggning. Det
pågår implementering av DBT, dialektisk beteendeterapi, och personal
är under utbildning i DBT. Verksamheten har egna trivselenkäter som
görs tre gånger per år där personalen följer upp de synpunkter som
kommer fram i enkäterna.

Underlag

Vi genomförde en digital inspektion vid Egehem HVB den 15 oktober
2020. Vid inspektionen samtalade vi med en flicka, en flicka lämnade
sina synpunkter skriftligt och vi intervjuade föreståndaren.
Före inspektionen fick inskrivna barn och unga möjlighet att besvara en
enkät från IVO med frågor om trygghet, säkerhet, integritet,
behandling, bemötande, delaktighet, självbestämmande, boendemiljö
och fritid. Vi fick in svar från två flickor som, tillsammans med IVO:s
övriga kännedom om verksamheten, har legat till grund för tillsynens
inriktning.

Ytterligare information

IVO ska enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF,
inspektera HVB/stödboende för barn och unga minst en gång per år.

Egehem HVB har tillstånd för att ta emot 13 flickor mellan 13 till 20 år.
Verksamheten drivs av Egehem AB, organisationsnummer 5566381280. Vid inspektionstillfället var totalt sex flickor mellan 14-18 år
inskrivna i verksamheten. Verksamheten kommer inom kort att få nya
ägare.
Från och med 1 maj 2020 undertecknas inte beslut i tillsynsärenden
som fattas enligt ovanstående förordning.
__________________________
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Erik Kangeryd. I den
slutliga handläggningen har inspektör Rebecca Holf deltagit. Inspektör
Emma Flood Bayos har varit föredragande.
Kopia till: föreståndare Kristin Norlin via e-post.
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