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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2OI9-IO-24

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Torsdagen den 24 oktober 2019, sammanträdesrum 2,
kommunförvaltningen 08.00-08.30

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Leif Nilsson (s)
Jonas Persson (c) ers. för Sarah
Karlsson
Susanna Karlsson (s)
Leif Larsson (v)
Niclas Hökfors (s)
Charlie Hansson-Rojas (s) ers.
för Sara Söderberg

Övriga deltagande

Anna-Lena Eriksson, kommunselcreterare

Utses att justera

Susanna Karlsson (s)

Justeringens plats och
tid

Selcreterare
Ordförande
Justerare

Leif Grape (m) ers. för Matz Flink
Roland Andersson (sd)
Maria Edfast (s) ers. för Bengt-Erik
Rolfs
Per-Erik Olofsson (c)
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§
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Anna-Eena Eriksson 7
. Anne Jakobsson, (s)
Susanna Karlsson (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Dnr 723-2019

Ändra verksamheten för ensamkommande bam från stödboende till H V B hem
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att ändra Älgens stödboende till ett HVB-hem
Förldara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
I november 2018 fattade Kommunstyrelsen ett beslut öm att ändra Älgens HVB-hem
till ett stödboende. Då minskade verksamheten för ensamkommande barn eftersom
det inte kom några nya ungdomar. De ungdomar som bodde på Älgen hade fyllt 18 år
eller skulle snart göra det. De hade alla bott i Sverige under flera år och de hade inte
behov av att bo på ett HVB-hem utan de skulle ldara av att bo på ett stödboende. Ett
stödboende är en boendeform för ungdomar mellan 16-20 år. Det är till för ungdomar
som i stor utsträckning ska klara sin dagliga livsföring själv.Under 2019 har
förutsättningarna sedan förändrats eftersom vi har tagit emot många nya ungdomar.
Nu ser vi ett behov av att ha ett HVB-hem igen istället för ett stödboende. För ett
stödboende innebär att vi inte kan ta emot ungdomar som är yngre än 16 år och det är
inte heller lämpligt för ungdomar som har bott en kort tid i Sverige.
I praktiken har Älgen fortsatt att fungera som ett HVB-hem eftersom vi en kort tid
efter beslutet tog emot många nya barn. Vi har fortsatt att ha dygnet runt
bemanningen och vi har även fortsatt att ge mycket stöd till de ungdomar som bor där.
Att ändra Älgen till ett HVB-hem igen innebär egentligen inga förändringar förutom
att vi ändrar verksamhet hos IVO. De Icrav som finns som skiljer sig mellan ett
stödboende och ett HVB-hem uppfyller vi redan.
Förslag till beslut
Att ändra Älgens stödboende till ett HVB-hem.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Att ändra Älgens stödboende till ett HVB-hem.
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2019-10-14, se Dnr 723-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-21 § 94
Protokollsutdrag till:
-Anna-Lena Bjälmsjö, chef för arbetsmarknad och integration
-IFO- verksamheten
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Ändra verksamheten för ensamkommande barn från stödboende till
HVB-hem
Förslag till beslut
-

Att ändra Älgens stödboende till ett HVB-hem.

Bakgrund
I november 2018 fattade Kommunstyrelsen ett beslut om att ändra Algens HVB-hem till ett
stödboende. Då minskade verksamheten för ensamkommande barn eftersom det inte kom
några nya ungdomar. De ungdomar som bodde på Älgen hade fyllt 18 år eller skulle snart
göra det. De hade alla bott i Sverige under flera år och de hade inte behov av att bo på ett
HVB-hem utan de skulle klara av att bo på ett stödboende. Ett stödboende är en boendeform
för ungdomar mellan 16-20 år. Det är till för ungdomar som i stor utsträclming ska klara sin
dagliga livsföring själv.
Under 2019 har förutsättningarna sedan förändrats eftersom vi har tagit emot många nya
ungdomar. Nu ser vi ett behov av att ha ett HVB-hem igen istället för ett stödboende. För ett
stödboende innebär att vi inte kan ta emot ungdomar som är yngre än 16 år och det är inte
heller lämpligt för ungdomar som har bott en kort tid i Sverige.
I praktiken har Älgen fortsatt att fungera som ett HVB-hem eftersom vi en kort tid efter
beslutet tog emot många nya barn. Vi har fortsatt att ha dygnet runt bemanningen och vi har
även fortsatt att ge mycket stöd till de ungdomar som bor där. Att ändra Älgen till ett HVBhem igen innebär egentligen inga förändringar förutom att vi ändrar verksamhet hos IVO.
De krav som finns som sldljer sig mellan ett stödboende och ett HVB-hem uppfyller vi redan.
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