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SOCIALTJÄNSTENKÄT, UNGDOM

          

                    

ENKÄT TILL SOCIALTJÄNSTEN EFTER UTSKRIVNING FRÅN SIS
SÄRSKILDA UNGDOMSHEM

Vid Statens institutionsstyrelse (SiS) pågår olika arbeten med att utvärdera hur
kvaliteten i bl.a. omhändertagandet, vården och behandlingen är för ungdomar vid
SiS särskilda ungdomshem. En viktig del i utvärderingen är att ta reda på hur
socialtjänsten uppfattar placeringar som gjorts hos oss.

Du var handläggare/socialsekreterare för en elev som nyligen skrevs ut från en av
SiS institutioner. För att kunna förbättra våra insatser och göra vår organisation
bättre ber vi Dig besvara frågorna i denna enkät och sända tillbaka den i bifogat
kuvert. Till varje fråga finns ett utrymme för kommentarer, där vi är angelägna om
att Du förtydligar brister och förtjänster som Du upplevt med placeringen.

Vi tackar för Din medverkan!

Ifylles av institutionen
Institutionens namn

          
Avdelning

          
Elevens namn

          
Ärendenummer (Personnummer, löpnummer/årtal)

          
Placeringstyp

 Behandling  Utredning  Akut  LSU

Ifylles av uppgiftslämnaren
Uppgiftslämnaren har följt ärendet

  Från placering till utskrivning   Del av placeringen   Följt ärendet på annat sätt,
nämligen:           

Uppgiftslämnarens namn Kommun

                    
Datum Epostadress Telefonnummer Faxnummer
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1. Hur väl kunde SiS erbjuda ett lämpligt
placeringsalternativ?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

2. Hur uppfattade Du placeringssekreterarens
handläggning av ärendet?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

3. Hur uppfattade Du samarbetet med institutionen
vid utformningen av uppdraget?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

4. Hur uppfattade Du institutionens
omvårdnadsinsatser gentemot den unge (kost,
logi, dagliga rutiner, etc.)

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

5. Hur uppfattade Du institutionens insatser
avseende den unges beteende t.ex. kriminalitet,
beteendestörning, missbruk, etc?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

6. Hur uppfattade Du värdet av utredning och
rekommendationer till fortsatt vård av den unge?

Observera att fråga 6 endast besvaras då institutionen haft ett
utredningsuppdrag (se placeringstyp sidan 1)

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej
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7. Hur uppfattade Du institutionens sociala kontroll
av den unge (kontroll av destruktivt beteende,
kriminalitet, missbruk och begränsning av
rörelsefrihet)?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

8. Hur uppfattade Du institutionens undervisning av
den unge (skola, arbetsträning, etc.)?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

9. Hur uppfattade Du institutionens arbete med den
unges föräldrar/anhöriga?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

10. Hur uppfattade Du planering och genomförande
av utslussning och utskrivning av den unge?

Kommentar:

          

Mycket
bra

Bra Medel Dåligt Mycket
dåligt

Vet ej

11. Skulle Du i ett liknande ärende förorda en
placering på samma institution/avdelning?

Kommentar:

          

Ja Tveksam Nej


