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Bildningsnämnden

VoB-Avtal Pilgården: Stödboende i
egen regi
Förslag till beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ge sektorschef i uppdrag att gå vidare med införandet
stödboende i egen regi samt boende genom del i lägenhet för ensamkommande barn och unga
på Pilgården.

Ärendebeskrivning
Kort om bakgrund
Genom åren har den fastighet som benämns Pilgården används för olika kommunala
verksamheter, företrädesvis inom Socialtjänsten. I fastigheten finns också sedvanliga hyresrätter
som hanteras av KKB.
För närvarande används fastigheten främst av målgruppen ensamkommande barn samt för
funktionsnedsatta inom LSS. Fastigheten har också varit administration för ett antal befattningar
inom LSS och inom Måltidsservice. Dessa medarbetare har nu flyttat och har idag sin
administration på Gränsgatan.
I en flygel har en ombyggnation påbörjats i syfte att iordningsställa fem lägenheter med
möjlighet att kunna erbjuda åtta till elva boende för ensamkommande som är i den ålder och
mognad att eget boende är aktuellt.
Kvar i fastigheten finns utrymme motsvarande fem lägenheter där beslut i socialnämnden fattats
att de ska byggas om till servicebostäder enligt LSS .
Ensamkommande
Sedan 2011 har Kävlinge kommun genom VoB Syd bedrivit HVB, hem för vård och boende, för
ensamkommande. Idag ansvarar VoB Syd även för sex platser i stödboende i lägenheter som
hyrs av KKB.
Genom den ombyggnation som pågår i en flygel kommer mellan sju och elva unga vuxna ges
möjlighet till eget boende i form av att dela lägenhet. Ombyggnationen beräknas vara klar maj
2018.
En kartläggning av dagens och morgondagens behov av placerings- och boendeformer rörande
ensamkommande barn och unga har gjorts och den visar att det behov av HVB placeringar som
VoB Syd erbjudit ej längre föreligger. Majoriteten av de ensamkommande är vid årets utgång
aktuella för stödboende eller i eget boende i form av del i lägenhet.
De ensamkommande som är under 14 år kommer även fortsättningsvis företrädesvis vara
placerade i familjehem. Då särskilda behov finns köps externa vårdplatser vilka matchas mot
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varje enskild ungdoms behov.
Bedömning
I och med uppsägningen av avtalet med VoB Syd kommer Kävlinge kommun att erbjuda
stödboende i egen regi samt egna boenden i lokalerna på Pilgården för gruppen
ensamkommande. Stöd till de unga kommer att erbjudas genom vuxennärvaro av olika
personalkategorier på Pilgården. Lösningen kommer att möjliggöras inom ramen för de
ersättningar som utges av Migrationsverket för målgruppen. Utifrån ålder och de behov som
framkommit i kartläggningen bedöms detta bäst motsvara dagens, och inte minst morgondagens
behov. Att inte vara uppbunden i avtal möjliggör en flexibel användning av lokalerna och kan då
ensamkommandes behov av boende är uppfyllda komma andra målgrupper så som exempelvis
nyanlända tillgodo.
Förslag till beslut
Anta denna inriktning för Pilgården och ge sektorschef i uppdrag att gå vidare med införandet
stödboende i egen regi samt boende i eget boende i form genom del i lägenhet för
ensamkommande barn och unga.

______________________________
Anneli Nilsson
Sektorschef

Beslutet ska skickas till
För verkställighet
Anneli Nilsson, sektorschef
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