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Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att stödboendet Lotsen
registreras om hos IVO från stödboende för ensamkommande barn för pojkar och flickor 1620 år, till stödboende för pojkar och flickor 16-20 år.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun, IFO Barn och unga har under en längre tid haft en ökning av orosanmälningar
avseende barn som far illa. Till en följd av detta har antalet utredningar ökat samt barn och
ungdomar som behöver placeras i familjehem och på HVB-hem. Under år 2018 har ungdomar
som behöver placeras på stödboende och HVB-hem ökat. Det är ungdomar som är behov av
professionellt stöd och hjälp som inte ett familjehem kan tillgodose. Ungdomarna har i de
flesta fall en missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Kostnaderna för dessa
placeringar ligger på 3500 kr/dygn upp till 12 600 kr/ dygn.
Stödboendet Lotsen är en verksamhet som har 11 platser varav 6 stycken är belagda 180717.
Arbetsledning arbetar dagtid fem dagar i veckan och personalgruppen är schemalagd sju
dagar i veckan klockan 13.30 - 22.00. Mobila teamet är en resurs som kan användas för
behandlingsinriktade insatser för de ungdomar som har en mer omfattande problematik.
Mobila teamet är i tjänst fem dagar i veckan, oftast till klockan 19.00. Sedan inströmningen
av ensamkommande barn avstannat har stödboendet Lotsen möjlighet att utveckla sin
verksamhet och utöka målgruppen för boendet. Personalgruppen är positiv till en utveckling
av verksamheten.
IFO Barn och unga har idag två ungdomar som är placerade på externa stödboenden. Om vi
skulle lyckas med att klara vård- och behandling genom en så kallad hemmaplanslösning på
stödboendet Lotsen skulle det innebära en minskad kostnad för kommunen på cirka 2 500
0000 kronor på ett år, under förutsättning att vi klarar oss med befintlig personaltäthet.
Vi skulle inte bara ha möjlighet att ”ta hem” redan placerade ungdomar utan också ha
möjlighet att placera ”nya” ungdomarar med vårdbehov, som inte kan bo hemma hos sina
vårdnadshavare. I vissa fall finns det fördel att placera på ”hemmaplan”; lättare att arbeta med
relationen till vårdnadshavare, tillgänglighet till handläggaren för ungdomen själv, tätt
samarbete mellan handläggaren och personalen på boendet.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse Förändring av stödboendet Lotsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (1)

