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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande till IVO avseende besluts-
underlag efter inspektion vid Rosenhill 
HVB 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att  översända yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt bilaga 1.  

 

Ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 27–28 augusti 2019 en 
föranmäld inspektion vid nämndens boende Stödboende Uppsala. Nämnden har fått 
möjlighet att yttra sig över innehållet i beslutsunderlaget och de brister som framgår av 
protokollet som diskuterats med föreståndare vid inspektionstillfället.  

Nämndens yttrande ska ha inkommit till IVO senast den 31 oktober.  

Rosenhill är ett behandlingshem som riktar sig till ungdomar som är mellan 15–20 år, 
med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. Boendet 
har sex platser varav fyra var belagda vid inspektionstillfället.  

IVO har vid inspektionstillfället samtalat med två inskrivna pojkar som båda uppger att 
de vet varför de är placerade och att de känner sig trygga på boendet. IVO granskar vid 
inspektionstillfället de två senaste inskrivningsbesluten och lämplighets-
bedömningarna. I bedömningarna är ungdomarnas behov tydligt beskrivna men viss 
kritik framkommer om att bedömningarna ser likadana ut för de båda pojkarna och att 
bedömningen gällande att vården kan ges under säkra former kan formuleras 
tydligare.  

I yttrandet förtydligas att det alltid genomförs individuella bedömningar och att 
verksamheten ska arbeta med att tydligare dokumentera hur vården kan ges under 
trygga och säkra former. 

 

  

Datum: Diarienummer: 
2019-10-09 SCN-2019-0351 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
 
 
Handläggare:  
Eikman Johan 
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Socialförvaltningen 

 

Kaisa Björnström 
Direktör 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Förslag till yttrande 
Bilaga 2:  Beslutsunderlag från IVO 
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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande avseende beslutsunderlag 
efter inspektion vid Rosenhill HVB 
Uppsala 
 

Socialnämnden i Uppsala kommun (nedan nämnden) har givits möjlighet att yttra sig 
över inspektionen för vård och omsorgs (IVO) protokoll från genomförd tillsyn 27–28 
augusti 2019.  

Nämnden har tagit del av beslutsunderlaget och vill med anledning av detta förtydliga 
och utveckla nedan del. 

Gällande lämplighetsbedömningar önskar nämnden förtydliga att i den aktuella 
verksamheten genomförs alltid individuella lämplighetsbedömningar. Men att det 
stundom finns behov av att på ett tydligare sätt dokumentera hur vården kan ges under 
trygga och säkra former i lämplighetsbedömningen. Ansvarig för lämplighets-
bedömningarna i verksamheten är informerad om detta förbättringsområde.  

Avdelningschef Kerstin Karlsson kommer att följa upp arbetet med att på ett tydligare 
sätt dokumentera hur vården kan ges under trygga och säkra former i 
lämplighetsbedömningen, senast den 1 april 2020.  

Omsorgsregistret är numera uppdaterat så att det överensstämmer med tidigare 
beslut och det faktiska läget.  

 

Socialnämnden 

 

 

Eva Christiernin   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-07 
 

SCN-2019-0351 
IVO 8.4.2-19032/2019 
 

Socialnämnden Mottagare:  
Ankica Lucic 
Ankica.Lucic@ivo.se 
Inspektionen för vård och omsorg 
Box 423 
701 48 Örebro 

 
 
Handläggare:  
Pettersson Lars 

                                                                                    Förslag  



ica Lucic 

- 
MEDDELANDE 

Inspektionen för vård och omsorg 2019-09-05 Dnr 8.4.2-19032/2019 1(1) 

Avdelning mitt 
Ankica Lucic 
Ankica.Lucic@ivo.se  Uppsala kommun 

Socialnämnden 
753 75 UPPSALA 

Uppsala Kommun 
Socialnämnden 

2019 •-Og-  66 

Dnr: 
Handl: 

Kommunicering av beslutsunderlag 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 27-28 augusti 
2019 en föranmäld inspektion vid Rosenhill HVB Uppsala. IVO 
översänder härmed beslutsunderlaget. Ni bereds i enlighet med 25 § 
förvaltningslagen (2017:900) möjlighet att yttra er över innehållet i 
beslutsunderlaget. Uppgifterna kommuniceras huvudmannen oavsett 
om det vid tillsynen framkommit brister eller inte. 
Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg i detta ärende bör 
diarienummer 8.4.2-19032/2019 anges. 

Ert yttrande ska ha kommit in till IVO senast den 20 september 2019. 
Efter den 20 september 2019 kommer ett beslut att fattas i ärendet 
utifrån befintligt underlag. 

Inspektör 

Bilagor: 
• Protokoll från 27-28 augusti 2019 
• Mejlkorrespondens mellan IVO och verksamheten 

(faktagranskning) 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 
Box 423 registrator.mitt@ivo.se  

<0 701 48 Örebro www.ivo.se  
h. c.; 

> 

Fax +46 010-788 56 46 
Org nr 202100-6537 
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