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Huvudman  
Egehem AB, organisationsnummer 556638-1280.  

Ärendet 

Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Egehem HVB i 

Västerviks kommun.  

Tillsynen har omfattat barn och ungas upplevelse av att bo på Egehem HVB.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också granskat att verksamheten följer sitt 

tillstånd gällande föreståndaren, antalet platser samt ålder och kön på inskrivna barn och 

unga. 

Beslut 

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 för att 

bedriva en trygg och säker vård av god kvalitet i enlighet med 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Utifrån underlaget bedömer vi även att Egehem HVB följer sitt tillstånd 

i enlighet med 7 kap. 1 § SoL avseende föreståndare, antal platser samt ålder och kön på 

inskrivna barn och unga. Vi baserar vår bedömning på uppgifter från fyra inskrivna flickor 

och protokoll efter intervju av föreståndare och sjuksköterska via en digital inspektion.  

I samband med inspektionen noterar vi dock att vården för ett inskrivet barn inte har haft 

den utveckling som förväntats. Föreståndaren beskriver att vården försvårades av att 

vårdnadshavarna inte samarbetade och att verksamheten inte hade möjlighet att begränsa 

barnet i den utsträckning som föreståndaren ansåg krävdes. Barnet kom att omplaceras till 

en mer begränsande vårdform. Vi vill poängtera vikten av en kontinuerlig samverkan med 

placerande socialnämnd för att kunna uppmärksamma nämnden på förändrade behov hos 

barnet eller förändrade omständigheter som inverkar på vården.  

Av 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende 

(HSLF-FS 2016:55) framgår att den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller 

boende ska se till att socialnämnden uppmärksammas på om den placerade personens 

behov förändras, informeras om andra faktiska omständigheter och förhållanden som har 
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betydelse för vården av den placerade personen och i god tid innan vården upphör får 

uppgifter om hur den placerade personen kan förberedas för tiden efter att placeringen har 

avslutats.  

Barn och unga är trygga i boendet 

Alla flickorna beskriver att det är bra i verksamheten och att de känner att personalen är 

där för att hjälpa dem. Flickorna känner sig trygga med personalen och med varandra. 

Flickorna beskriver att de kan få tag på personal dygnet runt. Flickorna upplever att de får 

den hjälp och det stöd de behöver på Egehem. Flickorna beskriver att Egehem är bra på att 

anpassa utifrån flickornas enskilda behov och de får stöd med skolarbetet.  

Synpunkter från flickorna och föreståndarens svar 

Flickorna berättar att situationen med Covid-19 har skapat en osäkerhet i verksamheten då 

flera nya vikarier har börjat. De nya vikarierna kan inte alla rutiner och flickorna känner 

inte vikarierna. 

Föreståndaren bekräftar att situationen med Covid-19 har påverkat bemanningen när 

personal har varit tvungna att stanna hemma vid minsta symptom. Föreståndaren beskriver 

att flera vikarier har introducerats under samma period vilket inte har varit gynnsamt. 

Föreståndaren berättar att verksamheten har en hög grundbemanning för att i så liten 

utsträckning som möjligt behöva ta in vikarier.  

En flicka beskriver att personalen inte har kunskap om hennes särskilda behov och att 

personal inte följer uppgjort schema.  

Föreståndaren beskriver att inskrivningsprocessen för flickan har omfattat kontinuerlig 

kontakt med vårdnadshavarna och flera möten med vårdnadshavare, BUP och socialtjänst. 

Verksamheten fick ta del av dokumentation i form av journaler från BUP samt vårdplan 

och utredning från socialtjänsten. Från förfrågan till dess att flickan var på plats i 

verksamheten förflöt flera månader. Inför inskrivning i verksamheten har flickan 

förberetts via videosamtal och personalen har förberett sig genom att ta del av information 

om flickans särskilda behov av struktur. Föreståndaren beskriver att det har varit möjligt 

att göra anpassningar och hålla en fast struktur utifrån flickans särskilda behov. 

Verksamheten har erfarenhet av flickor med liknande behov och ledningen beskriver att 

det generellt är svårt i början av en placering att hitta rutiner som passar för flickor med 

dessa behov.  

Underlag 

- Verksamhetens tillståndsbevis dnr 4.1.2-03181/2020. 

- Inspektionsprotokoll från intervju med föreståndare och sjuksköterska.  

- Tjänsteanteckning från samtal med barn och unga. 
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IVO genomförde en anmäld inspektion vid Egehem HVB den 5 och 6 maj 2021. I 

samband med inspektionstillfället pratade inspektörerna med tre ungdomar och fick 

skriftliga synpunkter från en ungdom. Inspektörerna pratade också med föreståndare och 

sjuksköterska i verksamheten.   

Ytterligare information 

Egehem är ett HVB med tillstånd för 11 flickor i åldern 13–20 år. Verksamheten tar emot 

flickor med introvert problematik, psykiska problem, jagsvaghet och tidiga störningar. 

Före inspektionen 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. 

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 som samtycker till 

det. 

För att förebygga smittspridning av coronaviruset och med hänsyn till 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer genomförde IVO en digital inspektion av 

Egehem HVB den 5 och 6 maj 2021.  

__________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av inspektör Camilla Areskog. Inspektör Rebecca Holf har 

deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektör Emma Flood Bayos har varit 

föredragande. 

 

 

Kopia till: Föreståndare Kristin Norlin, via e-post 


