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Frågor till socialnämnden

Vi har fått till oss berättelser, både från de ensamkommande ungdomarna själva och från personal på
stödboenden, om oro för den situation som råder idag och farhågor om hur framtiden kommer att se
ut. Vänsterpartiet efterfrågar därför en ordentlig genomlysning av de ensamkommandes situation i
kommunen.
Hur har omställningen från HVB-hem till stödboende gått till?
Vad har vi konkret dragit ner på för att klara oss med lägre statliga ersättningsnivåer?
Har personalen fått lämna synpunkter på omställningen, och vad har i så fall framkommit?
Hur ser bemanningen ut under dygnet på de olika boendena, och hur kommer det att se ut
framöver?
Hur många ungdomar har fått lämna boendet sedan hösten 2015?
Av vilka anledningar har de fått lämna?
Hur många ungdomar finns det idag på våra boenden och i familjehem, och hur många av dem är
asylsökande och hinner fylla 18 år under asylprocessen?
Hur säkerställer vi att ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd får en god tillvaro när de
lämnat boendet för att skapa sig ett liv på egen hand i Eskilstuna?
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Socialnämndens svar på frågor från rörande område ensamkommande från (V)

Hur har omställningen från HVB hem till stödboenden gått till?
Omställningsarbetet att förändra HVB hem till stödboende påbörjades redan hösten 2016
då behovet av den nya boendeformen började bli påtagligt med anledning av att de flesta
av de ensamkommande barnen är födda 1999 och skulle således fylla 18 år under 2017
och 2018. Dessutom hade det nya förslaget till ersättningsnivåer från staten ute på remiss i
augusti 2016 och det flaggades för förändringar som skulle komma att beslutas snabbt.
I september/oktober 2016 pågick en utredning kring hur omställningen från HVB till
stödboende skulle gå till och vad som krävdes av förvaltningen i form av verksamhets
innehåll i stödboende, bemanning och vilka lokaler som var bäst anpassade av befintliga
HVB. I den utredningen tillfrågades både ungdomar och personal om hur de såg på vad ett
stödboende skulle innebära och vilka risker man såg. Det gjordes riskbedömning
tillsammans med fackliga representanter och samverkades innan beslut.
Utrednings resultat finns dokumenterat i en skrift som vi kallar ”Inriktningsdokument för
stödboende-ensamkommande barn och unga i Eskilstuna kommun”. I det arbetet har vi
lutat oss emot SKLs riktlinjer för stödboende som då nyligen kommit ut.
Ett utslussboende fanns redan, Mellanbo, ett nytt stödboende öppnande april 2017, det var
HVB Novus som omvandlats till stödboende. Då våra HVB fortfarande var väldigt
överbelagda var vi tvungna att hitta ny lokal för ytterligare ett stödboende. Östers
stödboende öppnades sedan 1 oktober 2017.
Vid dialogmötet med kommunledningen i september 2017 blev uppdraget till
socialförvaltningen tydligt att budgeten måste anpassas till den nya statliga
ersättningsnivåer och detta skulle ske snarast.
Under hösten 2017 stod det också klart ju längre hösten gick att Migrationsverket hann
ikapp med handläggningen och antalet ensamkommande som var födda 1999 och som
blev myndiga eller uppskrivna i ålder lämnade kommunala HVB och fick flytta till
Migrationsverkets boenden.
I och med detta påbörjades nästa stora omställning som blev klar december 2017.
Vid denna omställning var konsekvenserna så stora att personal inte tillfrågades utan
samverkan skedde på förvaltningsnivå. Ett förslag utarbetades av mig som områdeschef
som sedan riskbedömdes tillsammans med HR, fackliga organisationer både vad gällde
arbetsmiljö och verksamhet, dvs ungdomarnas behov av trygg och säker vård.
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Efter att ha fört dialog med facken gjordes vissa justeringar vad gällde bemanning och
åtgärder för att minska riskerna.
Det finns en positiv erfarenhet att luta sig mot av stödboendeformen som den sett ut före
förändringen. Ungdomar som är nöjda med den större friheten och sköter sig väldigt bra,
både skola, vardagslivet och fritiden. Även erfarenheter från andra kommuner med
liknande bemanning togs in i bedömningen.
Självklart finns en oro hos både ungdomar och personal inför förändringarna, då främst att
stödboendena inte längre skulle ha fast bemanning. Vi kommer att följa utvecklingen noga
framöver.
Vad har förändringen lett till konkret?
Konkret betydde förändringen att den personal som bemannat stödboendena togs bort och
istället gjordes om till ett mobilt dagteam, i beslutet 10 boendestödjare varav 2
boendestödjare/beteendevetare, samt 1 teamledare. ( I dagsläget är 8 boendestödstjänster
tillsatta pga att alla planerade stödboenden inte längre behövs, se nedan) Dagteamet
bemannar dag, kväll och helg på ett rullande schema i enlighet med det schema som vi
haft på stödboendena hittills. På natten bemannar det befintliga mobila natt teamet om 4
boendestödjare alla boenden, men prioriterar stödboendena, eftersom HVB har vaken
nattpersonal. De mobila teamen kommer att finnas på de olika boendena på bestämda
tider, kunna rycka ut vid behov och bemanna extra om det behövs. Möjligheter finns alltid
att ha Securitas på plats om det skulle behövas. Denna bemanning är helt i enlighet med
de riktlinjer( SKL) som finns gällande stödboenden.
I nuläget så har behoven av boendeplatser minskat ytterligare vilket betyder att vi beslutat
att inte längre använda nuvarande Skiftinge HVB samt Mellanbo till inackorderingsboende.
Även Pangea är tomt. Dessa lokaler kan nu användas till alternativa grupper som har
behov av vård och stöd, vilket det pågår en utredning kring.
På HVB har antalet personal beskurits något, men det har funnits för mycket personal på
HVB i tidigare organisation. Som tidigare bemannas HVB av 2 personal som har vaken
natttjänst. Inget ensamarbete kommer att förekomma.
Förändringen har också lett till att det efter omställningen är mer erfaren personal som
bemannar stödboenden och HVB. Bland personal och ungdomar som skulle flytta till
Hållsta har en oro funnits för att det är långt ut, men det har fungerat över förväntan och i
stort sett verkar alla nöjda.
Hur många ungdomar har fått lämna sedan 2015?
Som mest fanns ca 415 ungdomar, i dag 20180104 har vi 250 aktuella ärenden och
antalet den sista månaden har sjunkit med ca 1 ärende per dag.
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Av vilka anledningar har de fått lämna?
Främst på grund av att man fyllt 18 år, antingen på den uppgivna födelsedagen eller
åldersuppskrivning , avflytt till Migrationsverket. En del har fått avslag på sin ansökan och
utvisats. Jag har dock ingen statistik som man kan få fram om avflyttsorsak i Viva.
Hur många ungdomar finns på familjehem och HVB?
Skickar med bilaga på statistik uttaget 20171210.
Hur säkerställer vi att ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd får en god
tillvar när de lämnat boendet för att skapa ett eget liv i Eskilstuna?
Frågan ligger till en stor del utanför Socialnämndens ansvarsområde. Dock har område
ensamkommande jobbat aktivt i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen och
Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen för att stötta ensamkommande ungdomar
vidare i livet. BoU och AVF har tillsammans tagit fram en planering för att kartlägga
behoven av tex vuxenutbildning eller andra kompetenshöjande insatser hos ungdomarna
redan på gymnasiet. Man har också sökt projektmedel och fått det i ett projekt som kommer
att läggas under Fristadshus för målgruppen samt andra ungdomar som kommit med sina
familjer.
Inom ensamkommandes verksamheter, och framförallt på stödboende stöttas och rustas
ungdomarna att klara ett eget liv vad gäller ekonomi, inköp, matlagning,
fritidssysselsättning mm. Praktikplatser erbjud också särskilt för ensamkommande.

Pia Andersson
Områdeschef
Socialförvaltningen
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Statistik Ensamkommande 2017-12-11
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Totalt antal ärenden: 264 ( minskning med över 100 ärenden- 1 år)
Varav PUT/TUT: 169
Varav asyl: 95
Antal i familjehem: 111
Antal i kommunala boenden: 76 ( HVB)+26 (stödboende)= 102
Antal i externa HVB: 21( varav 8 LVU)
Antal ensamkommande med förälder/föräldrar i Sverige = 10
Antal avvikna ensamkommande = 3 ( 1 i utlandet, 1 i Stockholm, 1 i
Göteborg, avslutat ärende MIV)
Antal 18 tom 20 år den 1/1 2018 ( födda -96 tom-99): 95
varav asyl 7, PUT/TUT 88
Antal 18 åringar under 2018: (födda år 2000): 70
varav PUT/TUT 36, asyl 34

