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2019-08-05
Vår referens

Alice Berg
Utredningssekreterare
alice.berg@malmo.se

Inspektion vid Enebackes barn- och familjeinstitution
ASN-2019-10908
Sammanfattning

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gjorde den 23 maj och 17 juni 2019 en oanmäld
inspektion vid Enebackens barn- och familjeinstitution. IVO översände därefter
inspektionsprotokoll, enkätsvar från verksamheten, enkätsvar från barn samt tjänsteanteckning
efter samtal med sektionschef. Verksamheten har möjlighet att inkomma med synpunkter på de
inkomna handlingarna men har inget ytterligare att tillägga.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna inkomna handlingar och ej
lämna in ytterligare synpunkter till Inspektions för vård och omsorg.

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-08-07
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-08-15
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-27
Beslutet skickas till

Inspektionen för vård och omsorg, avdelning Syd.
Ärendet

SIGNERAD

2019-07-19

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför regelbundet oanmälda inspektioner på hem
för vård och boende. Ett sådant besök genomfördes den 23 maj 2019 och följdes upp med
ytterligare ett besök för att prata med barnen på boendet den 17 juni. Vid besöken fördes
inspektionsprotokoll samt enkät med sektionschef genomfördes. Vid det efterföljande besöket
den 17 juni lämnade två av barnen på boendet enkätsvar. Vid det första besöket träffade IVO
personal och föräldrar och barn på boendet. Inspektören berättar om IVO:s utvecklingsprojekt
kring HVB-tillsyn i vilket Enebacken är ett av de utvalda HVB:na. Personal berättade om vem
som var inskriven i verksamheten och vilken typ av bistånd de hade. Sektionschefen redogjorde
för hur verksamheten arbetar med att utveckla lämplighetsbedömningar vid beslut om
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inskrivning samt att droganalyser ibland görs inför placering. Sektionschefen redogjorde även för
några allvarliga händelser som har hänt på boendet. En utskrivning har gjorts på grund av ett
felaktigt provsvar från FMN, en inskriven har tagit en annan inskriven på brösten och en
förälder har slagit ett barn på boendet. Alla händelser har hanterats av verksamheten.
Inspektörerna hade även samtal med en av de placerade föräldrarna och hennes två barn.
Alla handlingar som IVO skickade till nämnde efter besöket har gåtts igenom av
verksamhetschef som inte har några synpunkter på innehållet i dessa.
Ansvariga

Lene Cordes Avdelningschef

