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Nämnden för Kultur, arbetet och folkhälsa

Utredning av boendeformerna för de
nyanlända ungdomarna i Höör
Förslag till beslut
-

att avveckla HVB-hemmet på Orupslund.

-

att snarast påbörja en omställningsprocess av verksamheten och anpassa
personalstyrkan till den nya organisationen med enbart stödboende.

-

förstärka det mobilateamet som ska stödja och handleda ungdomarna som är
placerade i stödboende.

Ärendebeskrivning
Ungdomsboendet för nyanlända ensamkommande ungdomar består av ett HVB-hem med
8 placerade ungdomar i åldern 14-17 år samt ett stödboende med 10 placerade
ungdomar i åldern 18-20år.
Personalbemanningen i nuvarande organisation består av 6 handledare som arbetar
dag/kväll, 2 handledare som arbetar natt, 0,5 administratör samt 1,0 enhetschef. Denna
bemanning är ett minimum för att kunna driva ett HVB-hem med kompetent personal på
plats dygnet runt. En kväll i veckan finns även handledarna på stödboendet som är
placerat på Frostavallen för stöd och vägledning, övrig tid nås de på telefon.
Antalet placerade ungdomar har kontinuerligt minskat från hösten 2017 och med
utgångspunkt av de förutsättningar som fanns hösten 2017 planerades en omställning av
verksamheten och personalen minskades från 28 till10. det var fullt ut genomfört i
november 2018. Nu visar det sig att antalet ungdomar har minskat mer är beräknat och
det måste göras ytterligare en verksamhetsförändring.
Den ekonomiska uppföljningen för verksamheten i mars visar på ett underskott på drygt 3
miljoner.
Beräknade intäkter statliga ersättningar2019:
Beräknade kostnader 2019 (senast uppföljt mars)
Varav
hyreskostnader:
Lönekostnader:
Övrig kostnad är livsmedel, driftskostnader,
försäkringar, IT och telefoni, reskostnader ungdomar
och leasing av bil.

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

6 710 300kr
9 800 000kr
2 400 000
5 200 000
2 200 000
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Utifrån åldersfördelningen på de ungdomar som idag är placerade i ungdomsboendet
verksamheter och om inget oförutsett inträffar så kommer det att finnas kvar 8 ungdomar
under 20 år senhösten 2020. För 2020 beräknas det statliga driftsbidraget från
Migrationsverket vara 3 600 000kr. Hyreskostnaderna kommer även 2020 att uppgå till
ca 2 400 000kr om inte lägenheterna på Frostavallen kan utnyttjas till någon annan
verksamhet. I november 2020 upphör avtalet med Frostavallens ägare.
Verksamhetsansvarig kan inte se någon annan lösning än att avveckla HVB-hemmet och
enbart behålla stödboendet som inte är så personalkrävande. Verksamhetsansvarig har
diskuterat situationen med Socialchefen och enhetschefen för IFO som är införstådda
med att det är den enda hållbara lösningen för ungdomsboendet. Socialsekreterarna har
påbörjat de individuella bedömningarna av varje ungdom som är placerad på HVBhemmet för att se om det är möjligt att placera ungdomarna på stödboendet. Är det någon
eller några ungdomar som inte kan placeras på stödboendet kommer socialtjänsten att
ombesörja en annan lösning för den eller dessa ungdomar.
HVB- hemmet fungerar idag även för mottagning av ensamkommande nyanlända barn
och unga under utredningstiden. Detta uppdrag kan stödboendet framöver tillhandahålla
genom att tillfälligt bemanna för det. Höörs kommun har ett fördelningstal på 1,56 promille
vilket innebär att kommunen skall ta emot 1-2 ungdomar på 1000 anlända till Sverige, i
nuläget är antalet ankomster till Sverige lägre än beräknat. Fram till 20 mars 2019 har
224 ensamkommande barn kommit till Sverige.
Den snabba minskning av ungdomar som är placerade på ungdomsboendet har lett till att
verksamheten måste förändras för att möte behoven?
Ungdomarna behöver en kvalitativt god handledning och vägledning in i det svenska
samhället och vuxenlivet. Verksamheten anser att det bästa sättet att göra detta på är att
utöka/inrätta ett mobilt team. Tanken vid omställningen som avslutades hösten 2018 var
att det skulle bildas ett mobilt team men pga den mycket dåliga ekonomin har det fått stå
tillbaka och handledarna på HVB-hemmet har en kväll i veckan varit på stödboendet och i
övrigt har det gått att nå HVB-hemmets personal på telefon. Det mobila teamets uppgift
kommer att vara att handleda och stödja ungdomarna i t ex etaberings-, arbetsmarknadsoch studiefrågor. Teamet kommer även att samarbeta med arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen för att bistå även andra kommunmedborgare som är i behov av stöd
och hjälp med etablering i samhället.

Catharina Pålsson
Sektorschef Kultur, Arbete och Folkhälsa
0413-28 300
Catharina.palsson@hoor.se
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Beslutsunderlag
Bakgrundsbeskrivning ungdomsboendet
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