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Bakgrundsbeskrivning ungdomsboendet
HVB hem

En placeringsform enligt Socialtjänstlagen som står för hem för vård eller boende. Det är krav på att
det alltid skall finnas kompetent personal på plats dygnet runt.
IVO är tillsynsmyndighet och placeringarna görs av Socialtjänsten.
De ungdomar som placerats på Höörs HVB är i första hand placerade för att de inte har föräldrar i
landet, ungdomar med särskilt vårdbehov placeras på HVB med specialkompetens.
Fram till 18 år har barnet antingen godman eller tillförordnad vårdnadshavare som utses av
överförmyndaren. Barnet eller den unge kan vara placerad fram till det år den fyller 20 år.

Stödboende

Stödboende är ett mer självständigt boende och kan vara aktuellt för barn och unga som inte har
behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB.
Stödboende innebär att barnet/den unge har ett eget boende under placeringstiden.
Till Stödboende ska det finnas personal med lämplig utbildning. Barnet eller den unge ska
få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.
Verksamheten i Stödboende ska bedrivas i samarbete med socialnämnden, som är ansvarig för
barnet eller den unga. De kvalitativa kraven på placeringen är desamma som
vid andra placeringsformer. Det krävs en vårdplan och uppföljning av boendet. Stödboenden
omfattas av regelbunden tillsyn av IVO. Placeringsformen kräver inte bemanning på plats dygnet
runt

Omställningen

Under en lång period har mottagandet av ensamkommande barn varit en ekonomiskt hållbar
verksamhet. Det har varit väldigt svårt att göra beräkningar eftersom det finns många variabler som
spelar in och som påverkar verksamheten. Exempel på detta är Migrationsverkets
bedömningsgrunder kring andelen som får uppehållstillstånd, men även som det visat sig senare,
åldersuppskrivningar som tidigare i princip inte gjordes. Det är även svårt att beräkna hur många
som Höörs kommun kommer att ta emot årligen eftersom det baseras helt på hur många som
kommer till landet och söker asyl.
Flest placerade ungdomar hade vi våren 2016 med 83 placerade barn och unga.
Verksamheten genomförde en omställning som påbörjades hösten 2017 då det stod klart att sänkta
ersättningarna från Migrationsverket och deras nya bedömningsgrunder gällande ålder och skäl för
PUT skulle påverka verksamhetens ekonomi negativt. Dessutom hade vi tagit höjd för nya
ankomster, som i princip uteblev.
Det blev tydligt att de beräkningar som legat till grund för etablering av Stödboende på Frostavallen
inte längre höll.
Omställningen innebar att personalstyrkan skulle minskas från 28 anställda till 10. De prognoser
som gjordes då pekade på att den bemanningen skulle vara hållbar åtminstone till slutet av 2020 då
avtalet med Frostavallen löper ut.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Sida

1 (4)

OMSTÄLLNINGSFÖRSLAG
Datum

2019-04-15

Diarienummer

KAF
Integration och boende

I samband med detta startades ett mobilt team för tillsyn på Frostavallen för att hjälpa och stötta
dessa ungdomar och rusta dem till självständiga individer för ett vuxenliv i Sverige.
Omställningen blev klar hösten 2018.
Anledningen att det drog ut på tiden beror till stor del på att långa uppsägningstider, fackliga
förhandlingar och att vi bytte sektor till nystartade KAF mitt i omställningsprocessen.
Under pågående omställning stod det klart att inte heller denna omställning skulle vara tillräcklig.
Ungdomar som vi räknat med skulle stanna kvar i kommunen flyttade till andra kommuner, en del
blev återförenade med föräldrar och blev utskrivna av den anledningen och alltfler lägenheter stod
tomma på Frostavallen som i sin tur tyngde verksamhetens ekonomi.
Vi fick dessutom avslag på återsökta ersättningar på placeringar i externa HVB hem där det fanns
ett särskilt vårdbehov, kostnader som även där tyngde verksamheten.

Nuläge
Ekonomi
Anställda i verksamheten:
administratör.

6 handledare dag/kväll, 2 handledare natt, 1 enhetschef och 0,5

8 handledare är minimum för att bedriva HVB hem med dygnet runt bemanning, dessutom har
handledarna även tillsyn på Frostavallen en kväll i veckan. Övrig tid nås de på telefon.
HVB orupslund:8 placerade, ålder 14-17 år
Stödboende Frostavallen:
10 placerade, ålder 18-20 år
Beräknade intäkter statliga ersättningar2019: 6.710.300kr
Beräknade kostnader 2019 (senast uppföljt mars)
Varav
hyreskostnader:
Lönekostnader:
5.200.000
Övrig kostnad är livsmedel, driftskostnader,
2.200.000
försäkringar, IT och telefoni, reskostnader ungdomar
och leasing av bil.

ca 9.800.000.
2.400.000

Verksamhetsbeskrivning

HVB verksamheten kräver bemanning dygnet runt och mycket tid går åt att enbart finnas på plats
på boendet, eftersom det måste vara bemannat även om inga ungdomar är hemma.
Natt bemanningen slukar även den mycket resurser och i nuläget är boendet bemannat nattetid
med en vaken natt och en sovande jour.
Det är komplicerat ur arbetsmiljösynpunkt att bemanna natten med ensamarbetande personal,
annars hade det gå att plocka bort den sovande jouren och på så sätt frigöra resurser till mer
etablering och integrationsarbete på de tider då ungdomarna är vakna.
Dagtid är boendet bemannat av en handledare och på kvällen tjänstgör 2 handledare.
En kväll i veckan åker två handledare ut till Frostavallen och är tillgängliga för de som är placerade
på Stödboendet. Övrig tid kan de boende på Frostavallen kontakta handledarna på telefon.
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Mottagandet
Höörs kommun har idag beredskap för att ta emot ensamkommande barn och unga i vårt HVB hem.
2018 blev en ungdom anvisad och placerad.
2019 har en ungdom blivit anvisad, men ej placerad då ungdomen avvikit innan ankomst till
kommunen.
Höörs kommun har ett fördelningstal på 1,56 promille vilket innebär att kommunen skall ta emot 12 ungdomar på 1000 anlända till Sverige, men i nuläget är antalet ankomster till Sverige lägre än
normalt. Fram till 20 mars 2019 har 224 ensamkommande barn kommit till Sverige. Höör ligger just
nu på 136e plats i Sverige i turordning att ta emot ensamkommande barn. Detta bygger på
migrationsverkets algoritm om kommunens måluppfyllelse.

Framtid
Utifrån åldersfördelningen på de ungdomar som är inskrivna, kan vi se att om inget oförutsett
inträffar så finns det 8 ungdomar under 20 år kvar i verksamheten i dec 2020. Det statliga
driftsbidraget sjunker till 3.600.000kr totalt för 2020.
Behovet av stöd kommer bestå i handledning, samhällsorientering och studie, arbetsmarknads
information.
Behovet kommer uteslutande bestå av Stödboendeplatser.
Nov 2020 upphör kontraktet med Frostvallens ägare och ca 8 stödboende platser behövs. Stödet
kan utföras av ett lättrörligt team som även kan arbeta med andra individer som har behov av stöd
och hjälp med etablering i samhället.
Det är även viktigt att ta till vara på de kompetenser som byggts upp riktat till målgruppen för att
bibehålla förmågan att ta hand om anvisade ungdomar ifall antalet anvisade barn och unga ökar
igen.

Sammanfattning








Verksamheten har tomma platser och beläggningsgraden minskar framförallt på den
kostsamma HVB delen samtidigt som mottagande är väldigt lågt.
Mycket personalresurser går åt till att bemanna HVB delen framförallt på tider som inte ger
handledarna möjlighet till kvalitativt integration och etableringsarbete för de som bor på
stödboende..
De statliga driftsbidragen täcker inte kostnaderna och kostnadstäckningen kommer att
minska ytterligare 2020.
Kommunen har ett fortsatt ansvar att ta emot de anvisningar som Migrationsverket
tilldelar oss, men om de inte ökar så går det omedelbara behovet av plats att lösa med
befintliga resurser under en övergångsperiod.
Så länge kompetensen finns kvar så går det att bygga upp ett mottagande igen om
volymerna skull öka dramatiskt.
Ingångna hyresavtal tynger verksamhetens ekonomi
Om det beslutas att lägga ner HVB delen så kommer 1-2 personer att behöva placeras i
annan placeringsform. Dialog kring detta har förts med ledningen för socialtjänsten och är
genomförbart.
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Kenth Hellström
tf enhetschef
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