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Vad är IVO?
q En statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
q Huvuduppgift att bedriva tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och
verksamhet enligt LSS (lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade).
Även viss tillståndsprövning.
Genom tillsyn & tillståndsprövning bidra till bättre vård och omsorg
q Riskbaserad tillsyn (viss tillsyn även lagstadgad och särskilda beslut från
regeringen)
q Inspektioner samt hantering av anmälningar och klagomål
q Analys och slutsatser
q Tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna
q Tillståndsprövning

Får barn som bor på
HVB tillräckligt stöd av
socialtjänsten?

Nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljningar
gällande vården av barn som bor i HVB

Syftet med tillsynen var att granska hur socialtjänstens
uppföljningar fungerar när det gäller barn som är placerade på
HVB.
q Nationell tillsyn
q Tillsynens fokus är grundat på en riskanalys
q 50 kommuner ingick i tillsynen
q 453 ärenden som rör placerade barn i HVB har granskats
q Enkäter till placerade ungdomar där vi frågar om deras kontakt med socialtjänsten
q Återföringskonferenser har hållits med alla tillsynade kommuner regionalt
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Huvudsakliga granskningsområden
Vårdplaner och Genomförandeplaner (11 kap 3 § SoL, 5 kap 1a § SoF)
Enskilda samtal med barn (6 kap 7b § SoL)
Regelbundna besök i hemmen (6 kap 7b § SoL)
Samtal med vårdnadshavare/god man (6 kap 7b § SoL)
Omprövad/övervägd vård inom sex månader (6 kap 8 § SoL)
Uppföljning av barnets hälsa, utveckling, sociala relationer, skolgång osv. (6
kap 7b § SoL)
Hur barnen upplever kontakten med socialtjänsten (enkäter)
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Resultat av ärendegranskningen
q 47 av 50 kommuner hade vid inspektionstillfället brister vad gäller uppföljningen av
placerade barn på HVB
q Kommunerna upprättar i regel vårdplaner, men inte genomförandeplaner
q Nämnden samtalar alltid, med några få undantag, med vårdnadshavare/god man, men
långt ifrån alltid enskilt med barnen
q Nämnden uppmärksammar i regel barnens hälsa, utveckling, skolgång, sociala rel. osv.
q Endast 1/5 kommuner besöker alla barn regelbundet i hemmet.
q 1/3 av barnen har inte haft enskilda samtal med en socialsekreterare.
q Endast ca 1/4 av kommuner överväger/omprövar vården inom sex månader.
q Ungefär hälften av barnen får regelbundna besök i hemmet och vården
omprövad/övervägd inom 6 mån
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Genomförandeplan verkar ha betydelse för
uppföljningen
Om kommunerna tillgodoser regelbundna besök i hemmet, omprövning/övervägande av vården
samt enskilda samtal med barn utifrån om det finns upprättade genomförandeplaner eller inte
för samtliga barn (%)
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Var ska barnen bo för att få bäst uppföljning?
Andel barn som har fått en genomförandeplan, regelbundna besök i hemmet, omprövad/övervägd
vård inom 6 mån samt minst ett enskilt samtal, utifrån region (%)
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Återföringskonferenser
q Utbildningssatsningar/kompetensutveckling
q Nyrekryteringar
q Stärkt samverkan med HVB, skola och hälsovård
q Organisationsförändringar
q Stärkt egenkontroll
q Rutiner har tagits fram/reviderats
q Utökat metodstöd för handläggare
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Enkät till ungdomar

qMajoriteten som har svarat är ensamkommande pojkar
qMajoriteten är 16-17 år och har bott på HVB 1-2 år
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Resultat av enkäten
q Hälften av barnen upplevde att socialsekreteraren inte alltid tar sig tid att
lyssna
q31% av ungdomarna har inte haft enskilda samtal med socialsekreteraren
utan att någon annan har närvarat
q 38% av ungdomarna sa att de vill träffa en socialsekreterare oftare
q 16% anger att de träffar en socialsekreterare endast en gång per år eller
aldrig
q 82% av ungdomarna anger att det är ganska eller mycket viktigt med en nära
kontakt med socialtjänsten
q Enbart hälften av barnen svarade att de alltid träffar samma socialsekreterare

De flesta andra barn har i regel träffat 2-3 olika
socialsekreterare
13. Hur många socialsekreterare har du träffat de senaste året?
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Socialsekreterarna pratar framförallt med barnen
hur de har det på sitt boende och hur de mår
Har socialsekreteraren frågat dig…

Procent Antal

... hur du har det på ditt boende?

82 %

69

... hur du mår?

82 %

69

... hur det går i skolan?

75 %

63

... om du behöver hjälp med något?

61 %

51

... om du får den hjälp och det stöd som du behöver?

43 %

36

... om något annat som är viktigt för dig, nämligen

19 %
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Svarande

84

84/104 respondenter svarade på denna fråga.

… om situationen
hos migrationsverket.

… de frågar aldrig.

… om Ramish, min bror.

… om min familj som
bor i Iran.

… även om jag
säger att något inte
är bra på boendet så
lyssnar de inte på
mig. De lyssnar bara
på personalen och
tror på dem

… om
familjeåterförening

… om att jag inte har
någon kompis.
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Tack för oss!
carolin.persson@ivo.se
maria.johansson@ivo.se

