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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Avveckling av stödboende för 
ensamkommande barn och unga  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att avveckla stödboendet Kronparken 4, samt 
 

2. att avveckla stödboendet Frey. 

 

 

Ärendet 
Volymminskningar ensamkommande barn och unga samt det faktum att de som idag 
kommer till Sverige är äldre än de som kom tidigare innebär förändrade 
förutsättningar för mottagandet av ensamkommande barn och unga.  

För verksamheten innebär det att behovet av stödboendeplatser för målgruppen inte 
finns på samma sätt som tidigare. Eftersom berörd målgrupp är äldre än tidigare 
innebär detta också att de ungdomar som anvisas till Uppsala, snabbare kan flytta 
vidare till eget boende. Ökad tillgång på lägenheter möjliggör också att målgruppen 
istället för stödboende kan erbjudas genomgångslägenheter. Kronparken står idag 
tomt och på Frey är fyra ungdomar placerade.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts inom Avdelning barn och unga insats i samråd med Avdelning barn 
och unga myndighet.  

 

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-09-04 SCN-2020-00465 
  
Handläggare:  
Kerstin Karlsson 
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Föredragning 

Avdelning barn och ungdom insatser har för ensamkommande barn och unga två 
stödboenden, Kronparken 4 och Frey, samt ett HVB, Östra Aros. Kronparken 4 och Frey 
har 8 respektive 10 platser. Personalgruppen för de två boendena består av 2,5 
medarbetare, 1,5 på Kronparken och 1 på Frey. Boendena har varit en del av 
boendekedjan för målgruppen ensamkommande. Stödboendena har fyllt behovet av 
boende för ungdomar som är över 16 år och som efter 18 års ålder är mogna att flytta 
till eget boende.   

Ökad tillgång på lägenheter möjliggör också att målgruppen istället för stödboende 
kan erbjudas genomgångslägenheter. Kronparken står idag tomt och på Frey är fyra 
ungdomar placerade. Ungdomarna som idag bor på Frey beräknas flytta ut senast 31 
december 2020. Eventuella behov framöver av enstaka platser i stödboenden kommer 
kunna ombesörjas genom externa placeringar 

Föreslagen tidplan är att avveckla Kronparken 4 omgående och att avveckla 
stödboende Frey senast den 31 december 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens beräknas fortsatt ha hyreskostnader året ut för Kronparken 4 och även 
under 2021 för Frey. Vid beslut enligt liggande förslag inleds förhandling med 
fastighetsägare. 

Avvecklingen innebär en personalminskning om 2,5 tjänster.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 4 september 2020 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin 
Direktör 
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