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Avtalsuppföljning ramavtal barn och unga – Duvgården
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås
att godkänna avtalsuppföljningen.

Sammanfattning
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och ungdom
(SCN-2016-0201) med 35 leverantörer.
I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Duvgården HVB.
Förvaltningens bedömning är att Duvgården HVB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i
denna avtalsuppföljning.
Ärendet
Socialnämnden har ett ramavtal avseende HVB barn och ungdom (SCN-2016-0201) med 35
leverantörer. Avtalsperioden är 2016-11-07 – 2018-11-06 med möjlighet att förlänga avtalet till som
längst 2020-11-06. Målgruppen för ramavtalet är barn och ungdomar i behov av vård på HVB enligt
socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård för unga (LVU).
Ramavtalet omfattar både akut- behandlings- och utredningsplaceringar.
I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Duvgården HVB.
Uppföljningens innehåll och genomförande
Uppföljningen innehåller ekonomiska kontroller, kontroller via IVO:s hemsida, frågeformulär till
ansvarig socialsekreterare och personligt besök på Duvgården HVB.
Om Duvgården HVB
Duvgården HVB ligger i Lilla Runhällen i Heby kommun. De har sex platser för flickor mellan 15–19
år med psykosociala problem som begynnande missbruk och kriminalitet. Duvgården HVB har
ramavtal med flera kommuner.

IVO
IVO senaste tillsynsrapport är från maj 2016. IVO:s tillsyn var inriktad på att granska att
verksamheten följde sitt tillstånd samt frågor om trygghet och säkerhet. IVO bedömde att Duvgården
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HVB följer sitt tillstånd avseende föreståndare, målgrupp och lokaler. De bedömde även att arbetet vid
Duvgården HVB är organiserat på ett sådant sätt att det möjliggör en insats som uppfyller kraven på
trygghet och säkerhet.
Behandlingsinnehåll
Duvgården HVB har ett salutogent, lösningsfokuserat och systemteoretiskt synsätt. Verksamheten
bygger på en grundstruktur med schemalagda dagar och tydliga rutiner.
Behandlingen på Duvgården HVB utgår från 12-stegs programmet genom sin värdegrund och struktur
med morgon och kvällsmöten och lektioner men följer inte 12-stegsprogrammet helt. De första
veckorna inriktas på att ungdomarna ska inse att de har ett problem som de vill ha hjälp med. Sedan
följer den egentliga behandlingen som tar cirka fyra månader. Urinprovskontroller genomförs en gång
i veckan och alltid efter ledighet.
Personalens kompetens
Enligt avtalet ska anställda ha minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt
arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap eller erfarenhet motsvarande behandlingsassistent.
Duvgården HVB har redovisat personalens utbildning och erfarenhet och samtliga uppfyller kraven i
avtalet. En dag i veckan arbetar en leg. psykolog som då träffar alla inskrivna för enskilda samtal.
Skolgång
Leverantören ska enligt avtal ha en god planering för en sammanhållen skolgång för den enskilde.
För ungdomar som går högstadiet har Duvgården HVB ett bra samarbete sedan flera år med skolan i
Östervåla. Ungdomarna går tre dagar i veckan i skolan och läser basämnen. Ungdomar i
gymnasieåldern går oftast på Uven i Uppsala. En del ungdomar läser på distans via Villa Lugnet.
Om behov finns kan personal från Duvgården HVB vara med i skolan den första tiden.
Genomförande plan
Leverantören ska senast inom tio dagar från det att vården inletts upprätta en genomförandeplan
tillsammans med den enskilde.
Kontaktpersonen och ungdomen skriver genomförandeplanen tillsammans, om ungdomen inte vill
delta noteras det. Genomförandeplanen är ett levande dokument som förändras under
behandlingstiden.
Skriftlig rapportering
Leverantören ska regelbundet och minst en gång i månaden lämna en skriftlig rapport till ansvarig
handläggare.
Den placerades kontaktperson ansvar för att skriva rapporterna, ungdomarna läser och skriver under
innan den skickas till socialtjänsten.
Lokaler
Enligt avtal ska inomhusmiljön vara hemlik och ombonad, den enskilde ska erbjudas eget rum och
möjlighet att låsa in värdesaker.
Duvgården HVB bedriver sin verksamhet i två hus bredvid varandra. Lokalerna är delvis något slitna
men ändamålsenliga. Renovering av lokalerna kommer att genomföras succesivt. Ungdomar har egna
rum som de kan låsa och värdesaker kan också låsas in i på kontoret där alla har en egen låda i
kassaskåpet.

Synpunkter på samarbetet med socialtjänsten
Sedan ramavtalet startade har det varit en placering från Uppsala och den har pågått bara ett par
månader. Generella synpunkter från alla placerade kommuner är att socialsekreterare är svåra att
komma i kontakt med via telefon och mail och att det dröjer innan en vårdplan kommer. Vårdplanerna
ser också väldigt lika ut fast ungdomarna kommer från olika kommuner och har olika bakgrund.
Synpunkter från socialförvaltningen
Förvaltningen har sedan ramavtalet påbörjades i november 2016 haft en placering på Duvgården HVB
vilken pågår idag. Ett frågeformulär har skickats ut till den ansvariga socialsekreteraren. Placeringen
påbörjades i början av november 2017. Det dröjde innan Duvgården HVB fick vårdplanen,
genomförande planen inkom i tid. Duvgården HVB har gjort ett gott arbete att motivera ungdomen till
behandling och ansvarig handläggare ser en positiv utveckling. Samarbetet med ungdomens hemskola
fungerar bra och ungdomen säger själv att hon trivs.
Ekonomisk kontroll
Leverantören ska hålla lägst rating 3 enligt kreditvärderingsinstitutet Upplysningscentralen (UC) under
avtalstiden. Vid kontroll genom UC 11 januari 2018 framgår att Duvgården HVB har 3 rating i
kreditomdöme. Inga anmärkningar finns noterade.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Duvgården HVB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i
denna avtalsuppföljning.
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