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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 Bills Bo & utbildningsgård, Lillsbo.
Förvaltningens bedömning är att Lillsbo 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 Lillsbo.
Uppföljningens innehåll och genomförande
Uppföljningen innehåller ekonomiska kontroller, kontroller via IVO:s hemsida frågeformulär till
ansvarig socialsekreterare och personligt besök på Lillsbo.
Om Lillsbo
Bills Bo & utbildningsgård är uppdelad i två enheter, Billsbo och Lillsbo. Socialnämnden ramavtal
omfattar enheten Lillsbo som är beläget i Lövstabruk i Norduppland. Enheten har nio platser och
vänder sig till unga flickor 15–19 år med missbruks- och beroendeproblematik kring alkohol och
narkotika. Bills Bo & utbildningsgård har ramavtal med ett flertal kommuner.
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IVO
IVO senaste tillsynsrapport är från juli 2017 och omfattade Bills Bo & utbildningsgård både enheter.
Tillsyn hade fokus på lokaler, målgrupp (antal, ålder, kön), bemanning, personalens kompetens, hur
inskrivnings- och lämplighetsbedömningar görs, förbättringsåtgärder utifrån inkomna klagomål,
synpunkter och rapporter. IVO´s bedömning var att utifrån det som granskats i tillsynen har Bills Bo
& utbildningsgård förutsättningar att erbjuda en trygg och säker vård.
Behandlingsinnehåll
Behandlingen är en miljöterapeutisk, psykosocial missbruksbehandling med medlevarskapsmodell
vilket innebär att personalen bor och lever i en dygnet runt samvaro med ungdomarna. Innehållet i
behandlingen är skola, ADL-träning, social färdighetsträning, individuella samtal, gruppedagogiska
inslag, drama och olika former av fritidsaktiviteter. Behandlingstiden är cirka 8 månader.
Vid behov av neuropsykiatriska utredningar har Bills Bo & utbildningsgård avtal med Mobila NPteamet. De gör neuropsykiatrisk bedömning, utredningar, ansvarar för medicinering och uppföljning.
Drogkontroller görs cirka en gång i veckan. Bills Bo & utbildningsgård har avtal med Dog security
som kommer med narkotikasökhundar regelbundet och söker igenom husen och omgivningen.
Personalens kompetens
Enligt avtalet ska anställa ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt
arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap eller erfarenhet motsvarande behandlingsassistent.
Lillsbo har redovisat personalens utbildning och erfarenhet och samtliga uppfyller kraven i avtalet.
Skolgång
Leverantören ska enligt avtal ha en god planering för en sammanhållen skolgång för den enskilde.
En del ungdomar går kvar i skolan i sin hemkommun och arbetar med uppgifter på Lillsbo. För
ungdomar som inte gör det har Lillsbo god kontakt med högstadieskolan i Skärplinge. Det görs en
individuell planering för varje ungdom då de även ska ha tid att delta i behandling. För ungdomar som
läser på gymnasiet har Lillsbo god kontakt med Individuella programmet i Tierp.
Personal från Lillsbo följer med de inskrivna till skolan under den första tiden. Behandlingsansvarig
följer varje vecka upp skolprestationer och närvaro.
Genomförande plan
Leverantören ska senast inom tio dagar från det att vården inletts upprätta en genomförandeplan
tillsammans med den enskilde.
Lillsbo får ofta vänta på vårdplanen, det gäller från alla kommuner. När vårdplanen kommit görs
genomförandeplanen tillsammans med ungdomen som de och vårdnadshavarna skriver under.
Genomförandeplanen revideras efter hand som behandlingen går framåt och målen förändras.
Skriftlig rapportering
Leverantören ska regelbundet och minst en gång i månaden lämna en skriftlig rapport till ansvarig
handläggare.
Det är ungdomens kontaktperson som ansvarar för månadsrapporteringen till socialtjänsten.

Lokaler
Enligt avtal ska inomhusmiljön vara hemlik och ombonad, den enskilde ska erbjudas eget rum och
möjlighet att låsa in värdesaker.
Lillsbo bedriver sin verksamhet i lokaler som är lämpade för den verksamhet de bedriver. Alla
inskrivna har eget rum och nyckel till rummet. Värdesaker kan låsas in på kontoret.
Synpunkter på samarbetet med socialtjänsten
I den pågående placeringen har det varit svårt att nå ansvarig socialsekreterare. För övrigt har men
inga synpunkter utan samarbetet fungerar bra.
Synpunkter från socialförvaltningen
Förvaltningen har sedan ramavtalet påbörjades i november 2016 haft tre placeringar på Lillsbo varav
en pågår. Placeringen påbörjades i mitten av oktober 2017. Ett frågeformulär har skickats ut till den
ansvariga socialsekreterare, svar har inte inkommit.
Ekonomisk kontroll
Leverantören ska hålla lägst rating 3 enligt kreditvärderingsinstitutet Upplysningscentralen (UC) under
avtalstiden. Vi kontroll 11 januari 2018 hade Bills Bo & Utbildningsgård rating 3.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Lillsbo lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna
avtalsuppföljning.
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