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Historia mottagande av
ensamkommande barn
2008

2009

2012

• Höörs Kommuns första boende för ensamkommande startas.
• Sex handledare anställs och mottagandet består av fem unga ensamkommande i lokalerna på
Apoteksgatan.

• Mottagandet ökar och boendet med åtta platser är fullt.
• Åtta handledare arbetar med ungdomarna

• Kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om 12 platser.
• planeringen för utökning av platser och flytt till Orupslund påbörjas.
• Arbetet med metodutveckling påbörjas. 6 asylsökande placeras tillfälligt på Fogdaröd

2013

2015

2016

• Verksamheten flyttas till Orupslund.
• Två våningar med totalt 16 lägenheter iordningställs för att kunna förbereda ungdomarna till
självhushållning och en ekonomi oberoende från försörjningsstöd.
• 10 anställda handledare

• Sommaren 2015 ökar mottagande dramatiskt och ett febrilt arbete med att utöka
antalet platser påbörjas samtidigt som mer personal rekryteras.
• Ett samarbete med Frostavallen EKB påbörjas för att skapa fler platser.
• Nytt boende för barn under 14 år öppnas.

•
•
•
•

Totalt 94 ensamkommande har anlänt varav ca 80 asylsökande.
Samtliga placerade i egna kommunen på tre olika boende.
Personal styrkan har växt till 28 heltidsanställda.
Migrationsverket aviserar förändringar i avtal och ersättningar till Kommunerna.

• Migrationsverket sänker ersättningarna till Kommunerna och börjar tillämpa striktare regler för PUT och
börjar skriva upp åldern.

2017

2018

2019

• Tidigare ersättning 1950kr/dygn för alla. Ny ersättning 1650kr/dygn under 18 och 750kr/dygn över 18.
• Kommunen beslutar att åldersuppskrivna ungdomar får stanna till laga kraft beslut.
• Verksamheten påbörjar en omställning. Få nya ankomster. Frostvallens HVB avvecklas.
• Ett Stödboende för unga 16-18 år inrättas med 30 platser

• Boendet för yngre barn avvecklas och flyttas till Orupslund.
• Stödboendet fylls på och under året minskas personalstyrkan från 24 till 9,5 anställda.
• 34 ungdomar kvar i verksamheten.
• Verksamheten flyttas från Soc sektor till KAF
• En våning på Orupslund stängs

• Ansvaret för de som inte är placerade på Ungdomsboendet flyttas över till Soc sektor
• Flera familjeåterföreningar bland de yngsta
• 13st får TUT enligt nya gymnasielagen, ungdomar som fått lämna boendet utan beslut i asylärendet.
• 10 ungdomar under 18 placerade på Orupslund
• 11 ungdomar över 18 på Frostavallens stödboende

Stödboende
Frostavallen
30 Lägenheter med kök och badrum
Ungdomar 16 - 20 år
Självhushållning
Mobilt Team som utgår från Orupslund
Personal 17.00 – 21.00 en kväll i veckan

HVB Orupslund
24 Lägenheter med kök och badrum
Barn och unga upp till 18 år
Självhushållning för de äldre.
hushållningsträning för de yngsta.
Bemannat dygnet runt året runt.
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Utmaningar
2019
HVB platser som kräver mycket personalresurser
Snabbt minskade intäkter.
Stort behov av stöd för de som är på väg att bli 20 år och skrivs ut.
Dyra lägenheter på Frostavallen som står tomma
Tomma lokaler på Orupslund
Budget i obalans
Oklart hur stort mottagandet blir 2019

