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Ringgården AB
Drottninggatan 50
111 21 Stockholm

Ärendet
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid
Utvecklingshemmet Ringgärden i Färgelanda.

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
Inriktningen för IVO:s tillsyn är trygghet och säkerhet. Vid denna
tillsyn har IVO bland annat granskat tillståndsefterlevnad, personalens
arbetssätt, bemanning och ungdomarnas delaktighet.
IVO bedömer att gällande lagstiftning efterlevs i de delar som har
granskats.
•
•
•
•

Verksamheten bedrivs enligt tillståndet.
Personalen har ett genomtänkt arbetssätt som ger förutsättningar
för att möta varje ungdom utifrån individuella behov.
Bemanningen ger förutsättnin gar för en trygg och säker vård.
Verksamheten har de processer och rutiner som krävs för att
säkra verksamhetens kvalitet.

Bestämmelser som /VO grundar sitt beslut på
Av 13 kap . 2 § socialtjänstlagen (200 1:453) SoL, framgår att tillsyn
enligt SoL innebär granskning av den verksamhet som avses i 7 kap . 1
§ SoL uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter som
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
I 3 kap . 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av
god kvalitet.
Av 3 kap . 5 § SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.
Av 3 kap . 3 § socialtjänstförordningen (200 1:937, SoF) framgår att
verksamheten vid hem för vård eller boende ska bygga på förtroende
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för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i
hemmet upplevs som meningsfull. Den: enskildes integritet ska
resp ekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes
individuella behov och förutsättningar.
I 5 kap . 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
20 16:55) om hem för vård eller boende framgår att personalen ska ha
den utbildning, den erfarenhet och den p ersonliga lämplighet som
behövs för att kunna utföra sina arb etsuppgifter. I 6 kap . 1 § samm a
föreskrifter framgår att den som bedriver verksamhet i form av HVB
ska anpassa bemanningen så att den ger förutsättningar för att
tillgodose vårdbehoven hos de placerade p ersonerna samt säkerställa en
trygg och säker vård.
Av 4 kap . 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF S
20 11:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fram går att
den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de
processer i verksamheten som behövs för at säkra verksamhetens
kvalitet.

Samtal med ungdom
Vid samtal med fem ungdomar vid Utvecklingshemmet Ringgårdens
HVB framkom i huvudsak att ungdomarna trivs bra i hemm et, att det är
tryggt att bo där och att personalen finns för ungdomarna när de vill
prata med dem . Vidare framgick att ungdom arna känner sig trygga
tillsammans med de övriga ungdomarna.

Underlag
IVO genom förde den 5 j uni 20 19 en oanmäld insp ektion vid
Utvecklingsh emmet Ringgårdens HVB. Vid inspektionen intervjuades
en personal. Insp ektörerna sam talade även med fem ungdomar.

Ytterligare information
Enligt 3 kap . 19 § SoF ska IVO :s tillsyn över hem för vård eller boende
som tar emot barn eller unga omfatta regelbundna inspektioner.
Insp ek tioner ska göras minst en gång p er år. IVO ska i anslutning till en
insp ektion samtala med de barn och unga som samtycker till det.
Utvecklingshemmet Ringgårdens HVB som drivs av Ringgården AB i
Stockholm . Huvudmannen har till IVO anmält 12 platser för
målgruppen poj kar i åldersspannet 16-2 1 år. Vid insp ektionen var
sj u ungdomar, alla poj kar i ålder 17- 18 år inskrivna.
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Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Karin N yqvist. I den
slutliga handläggningen har inspektören Margareta Hj em deltagit.
Inspektören Elisabeth Bj örheden har varit föredragande.
För Inspektionen för vård och om sorg

t i the.si
Karin Nyqvå tf-

Kopia till:
Föreståndare Claes Belfrage claes.belfra re a ,rin r rården.se
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