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Välkommen till Mölnbacka Ungdomshem!
Mölnbacka Ungdomshem är ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) som jobbar på uppdrag av
socialtjänsten. Målgruppen är både flickor och pojkar i åldern 13 till 20 år. Placering kan ske på
frivillig väg (jämlikt SoL - Socialtjänstlagen) eller med tvång (jämlikt LVU – Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga).
Mölnbacka Ungdomshem består av tre delar:
 Herrgården: akut- och utredningsavdelning
 Solbacken: behandlingsavdelning
Rätt väg tillbaka
Målsättningen när du bor här är att bryta en destruktiv utveckling och finna de möjligheter och
resurser som krävs för att vända situationen i positiv riktning, för varje ungdom.
Behandlingen vilar på miljöterapeutisk grund och är individuellt upplagd. Vi arbetar på uppdrag av
socialtjänsten i din hemkommun, såväl med utredningar som med behandling. Det finns även
möjlighet till akutplaceringar.
Vi ser samarbete med såväl socialtjänst som med föräldrar som en viktig resurs och vi lägger stor
vikt vid den enskilde individens individuella behov och egenskaper. De vuxna arbetar och lever
tillsammans med er ungdomar, i en miljö så hemlik som möjligt. En viktig uppgift för de vuxna är
att vara positiva vuxna förebilder. Vi lägger stor vikt vid en fast och tydlig struktur och ni ungdomar
deltar antingen i skolundervisning eller i arbetslag.
Herrgården
På Herrgården finns 6 platser. Ungdomar placeras här för utredning under åtta veckor eller i
avvaktan på andra insatser. Ibland händer det att ungdomar anländer med kort varsel men vi strävar
efter att placeringen ska föregås av ett studiebesök.
Solbacken
Solbacken har kontinuerlig intagning och totalt 8 platser. Ungdomarna placeras för en längre tid
som varierar utifrån behov och i enlighet med socialtjänstens uppdrag. I och med att behandlingen
styrs av individuella behov varierar behandlingstiderna. För att upprätthålla, och många gånger
förbättra, kontakten med anhöriga görs regelbundna hemresor. Hemresor sker för det mesta
varannan helg. Vi strävar efter att ni ungdomar ska få positiva fritidsintressen och uppmuntrar till
egna fritidsaktiviteter utanför ungdomshemmet. Under behandlingstiden arbetar vi tillsammans för
att du ska få en trygg och sund grund att stå på. En utflyttning från ungdomshemmet planeras
noggrant och sker successivt.
Den unge i centrum
Under vistelsen arbetar vi tillsammans med dig som ungdom, föräldrar samt socialtjänsten. Det är
viktigt att avgöra om öppen- eller mellanvård är en framkomlig väg, om familjehemsplacering är
lämplig eller om man måste överväga hem för vård eller boende.
När du som ungdom placeras på ett HVB tar vi vuxna som jobbar här över ansvaret för dig och
din vardagliga omsorg och tillsyn. Detta innebär att vi vuxna på ungdomshemmet har samma
ansvar som din vårdnadshavare.

Skola
Om du som elev omfattas av skolplikt går du i skolan som är förlagd vid ungdomshemmet, den
bedrivs av Forshaga kommun. Övriga elever deltar i undervisningen efter överenskommelse med
socialtjänsten. Eleverna deltar i undervisning i främst kärnämnena: svenska, matematik, engelska
och samhällsorienterande ämnen samt idrott. Förutom lärarna deltar för det mesta en vuxen från
ungdomshemmet i undervisningen. Skolan erbjuder en lugn miljö med avskärmade arbetsplatser
för dig som elev. Undervisningen är individuellt upplagd men elever som vistas längre tid vid
ungdomshemmet följer ordinarie kursplan och ges också betyg. Under kortare vistelser arbetar
eleverna med fördel i sina vanliga skolböcker för att underlätta en eventuell förflyttning till ordinarie
klass. Skolan erbjuder undervisning på grundskolenivå och som gymnasieförberedande studier
samt möjlighet för elever under utredning att följa sitt gymnasieprograms kärnämnen. I ett senare
skede av behandlingen är det möjligt för eleverna att delta i undervisning vid gymnasieprogram i,
till exempel, Karlstad.
Som nyinskriven ungdom deltar du i arbetslag under första veckan för att lära känna oss och våra
rutiner.
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Schemat ser lite annorlunda ut under lovtider. Gällande schema finns alltid uppsatt på anslagstavlorna.
Fritid från kl. 17.00 då du och de andra ungdomarna får aktivera er själva med de aktiviteter som
finns att tillgå på ungdomshemmet. Ibland kan även gemensamma aktiviteter ske på kvällstid.

Arbetslag
Om du som ungdom inte går i skolan deltar du i stället i olika arbetslag, med inomhus- och
utomhussysslor, hushållsarbete, fastighetsskötsel och viss fordonsskötsel. Vid vissa tillfällen under
veckan är samtliga ungdomar uppdelade i arbetslag. Om det krävs får du låna arbetskläder som du
sedan själv ansvarar för under hela vistelsen. Arbetsdagen avslutas med en ”arbetslagssamling” där
du som ungdom själv redogör för vad du gjort och hur det gått. Du får sedan feedback på jobbet
av vuxen.
Måltider
Ungdomarna sitter vid bestämda Herrgårds- respektive Solbackenbord. Det sitter alltid en vuxen
med vid matbordet. Du ska sitta med vid varje måltid och åtminstone smaka på maten. Det händer
att vi påminner ungdomarna om bordsskick och uppförande. Vi sitter kvar vid matbordet tills alla
vid bordet har ätit färdigt, minst 15 minuter (gäller inte fika).
Frukost
Varje dag lagas frukost av en ungdom och en vuxen. Man arbetar tillsammans och tar ett
gemensamt ansvar för att lösa uppgiften. De båda träffas kl. 07.00 i köket. Frukost serveras från
07.30. Torsdagar och helger serveras frukost kl. 10.00. På lovdagar serveras frukost kl. 09.00. Du
ska ha skött din hygien, borstat tänderna, dragit upp rullgardinen och bäddat sängen innan
du kommer ner till frukost. Husmor dukar av på vardagarna. På helgen och lov hjälps den vuxne
och den unge åt med avdukning och disk.
Lunch
Lunch serveras kl. 12.00 på vardagarna. Helger är det frukost kl. 10.00 och middag kl. 16.00. Dessa
dagar äter vi ingen lunch. Husmor och eventuellt arbetslag tar hand om lunch.
Middag
Middagen serveras kl. 17.00 på vardagarna. Husmor har då förberett maten men dukning och
framplockning gör en av er ungdomar med början 30 minuter innan. Vuxen tillsammans med
ungdom dukar sedan av och tar hand om disken. På helgen serveras middagen kl. 16.00. Vuxen
och ungdom hjälps då åt med alla förberedelser, samt disk.
Veckopeng
Vi vill inte att anhöriga ska ge er ungdomar extra pengar under vistelsen här, om det inte är avsett
för något särskilt, något klädesplagg, vid resor osv. Detta för att du ska lära dig att hushålla med
dina pengar. Veckopengen ska räcka till godis, hygienartiklar samt fika och glass i samband med
utflykter. Veckopengen delas ut på fredagar, efter eftermiddagsfikat. Ungdomarna kvitterar ut sin
veckopeng.
Nivåer för veckopeng:
Upp till 15 år: 160 kr
15 år och uppåt: 200 kr
Avdrag
Det är absolut förbjudet att röka på sitt rum. Om du bryter mot denna regel kommer det dras 50
kronor från din veckopeng. Likaså är det förbjudet att vistas på varandras rum. Även då ungdomar
bryter mot denna regel utgår ett avdrag med 20 kronor. Det förekommer att vi gör avdrag från
veckopengen efter överenskommelse. Exempel på sådana situationer är förlorade kvitton,
förstörda saker som ska ersättas och upprepade försovningar. Det förekommer även att ungdomar
gör överenskommelser om avdrag, och upprättar avbetalningsplaner, för att kunna reglera andra
skulder.

Försovning
Om du försover dig på morgonen, det vill säga inte kommer upp i tid, har skött din hygien och
gjort i ordning ditt rum, får du försovning. Försovning innebär att du får gå och lägga dig en timma
tidigare på kvällen. Inträffar försovningen under en helg får du lägga dig tidigare på söndagskvällen.
Rumskontroll
Att ta ansvar för sin situation handlar inte minst om att ansvara för sina egna tillhörigheter, sitt rum
och sina kläder. Vår tydliga vardagsstruktur börjar redan på morgonen med att kontrollera att alla
ungdomar är uppe i tid, har ordning på sitt rum och sköter sin hygien. Varje dag sker kontroll av
ordningen i rummet 15 minuter före frukost. Vuxna tittar då in i rummen för att se så det ser okej
ut. Följande skall då vara ordnat:





sängen skall vara bäddad
skräp skall vara i papperskorgen
kläder skall vara i garderoben och byrån
rullgardin skall vara uppdragen.

Tvätt
Du som ungdom får själv ansvara för skötsel av dina kläder. Du får vid behov hjälp att boka tvättid,
sortera kläder och sköta tvättmaskin och tumlare. Det är inte tillåtet att ungdomarna använder
tvättstugan dagtid under vardagar. Du får sköta detta på din fritid.
Gemensamma sysslor
Alla som bor på ungdomshemmet, både vuxna och ungdomar, har ett gemensamt ansvar över att
det är rent, snyggt och välskött. Därför hjälps vi gemensamt åt att städa, duka fram mat, tvätta bilar,
klippa gräs m.m.
Rökning - Snusning
Ungdomar under 18 år måste ha vårdnadshavares tillstånd för att få använda tobak här. Vi köper
ingen tobak åt ungdomarna men däremot lämnar vi över ansvaret åt expediter att göra
ålderskontroll vid inköp. Rökning ska ske på anvisad plats. På grund av brandrisk är det absolut
förbjudet att röka på sitt rum och på Herrgårdens balkong. Om detta sker görs det ett avdrag på
veckopengen med 50 kronor.
Rörelseutrymme
När man bor på ungdomshemmet får man inte gå ifrån ungdomshemmet utan att meddela vuxna
om vart man går och när man kommer tillbaka, att detta är en överenskommelse. Om man går iväg
på egen hand utan att meddela räknas det som en rymmning. Du som bor på Herrgården får inte
går ner till Solbacken utan att någon vuxen medföljer. Du får gå på promenad, cykla, åka båt, åka
inlines eller dylikt tillsammans med någon vuxen. För ungdomar på Solbacken gäller mer frihet
under ansvar, men en individuell bedömning görs vid varje tillfälle.
Telefonkontakter
Det finns en särskild telefon för er ungdomar som är öppen för ingående samtal. Denna telefon är
kopplad till växeln vilket innebär att det alltid är en vuxen som svarar i telefonen och kopplar vidare
samtalen till elevtelefonen. Under lektionstid, arbetslag eller då vi äter tar inte ungdomarna emot
samtal, vi hänvisar i stället till fritid. Du får ringa den som du ska prata med och be att de ringer
upp, för 2 kronor. Samtalet kopplas sedan in till elevtelefonen. Du betalar själva dina samtal. Om
du ska ringa till myndigheter får du ringa gratis från vuxens telefon. Det händer att ungdomar,
utifrån individuella bedömningar gjorda i samråd med föräldrar och socialtjänst, har begränsningar

i sina samtalskontakter. Alla ungdomar har tillgång till sin mobiltelefon när ni vistas utanför
ungdomshemmet utan vuxna. I övrigt görs individuella bedömningar kring hur tillgången till
mobiltelefonen annars ska se ut på ungdomshemmet.
Post
Om du vill skicka brev kan du fästa detta utanpå vår brevlåda så tar lantbrevbäraren med sig detta,
eller alternativt lämna det till Lillemor på hennes kontor. Postlådor finns annars i Deje och
Forshaga. Frimärken går att köpa på kontoret enstaka gånger, men hänvisas främst till kioskresor.
För att förhindra att ungdomar tar emot post med skadligt innehåll kan vuxna, då de misstänker
att så är fallet, närvara när ungdomen öppnar sin post. Du får då skaka papper och kuvert för att
påvisa att det inte finns något otillåtet innehåll. Vuxna läser INTE breven. Myndighetsbrev får
ungdomen öppna själv men erbjuds hjälp att förstå innehållet.
Besök
Du är välkommen att ta emot besök av anhöriga och eventuellt andra som bedöms vara viktiga
som till exempel familjehem, kontaktpersoner och skolpersonal. Vi har inte några speciella
besökstider men vi vill att besökarna kommer överens om dag och tid med någon vuxen här. Vi
hänvisar besök i första hand till fritid och främst söndagar.
Hemresor
För ungdomar placerade för utredning gäller som huvudregel att några hemresor inte sker.
Individuella bedömningar görs alltid. Om ungdomarna blir kvar efter utredningstiden är det möjligt
med hemresor om det bedöms vara lämpligt. Ungdomarna placerade vid Solbacken gör
regelbundna hemresor. Den unge skall i största utsträckning själv resa till vistelseorten med buss
eller tåg.
Gemensamt för alla hemresor är att det sker i överenskommelse med vårdnadshavare (eller dit
hemresan går om det är till någon annan), socialtjänst och du som ungdom. Alkohol- och drogfrihet
ska gälla under hemresan.
Efter hemresor ligger det i vissa ungdomars behandling att de ska lämna urinprov för att påvisa
drogfrihet. Vuxna närvarar då ungdomen packar upp sina saker för att kontrollera att inte något
olämpligt tagits med från hemmavistelsen. Detta sker efter samtycke från ungdomen.
Urinprov
Vi ber ungdomar lämna urinprov för att påvisa eventuellt intag av narkotika eller dopingpreparat.
Detta sker utifrån samtycke från dig som ungdom och ev. vårdnadshavare. Vissa ungdomar lämnar
regelbundna urinprov som en del i sin behandling. Andra lämnar enbart vid misstanke om att de
använt en drog. Hur varje ungdom ska lämna bestäms vid inskrivningsmöte och behandlingsplanering i samråd med dig, vårdnadshavare och socialtjänst. Du som tjej lämnar alltid tillsammans
med en kvinnlig vuxen och du som kille alltid tillsammans med en manlig vuxen.
Kontroller av rum, personlig utrustning, etc
Om vi anser att det finns behov av genomsökning av ditt rum så måste det finnas en skälig
misstanke om att det finns alkohol, droger eller andra otillåtna objekt på ditt rum, och vi kommer
inte att kontrollera ditt rum utan ditt samtycke och din medverkan. Behov av kontroll av din
personliga utrustning (t.ex. packning, kläder, etc) ska på samma sätt baseras på en skälig misstanke
om att innehav av alkohol, droger eller andra otillåtna objekt, och vi kommer inte att genomföra
någon kontroll utan ditt samtycke och din medverkan. Vägran att medverka i kontroll, om det finns
sådan skälig misstanke, kan leda till att vi tillkallar polis som får genomföra kontrollen.

Kroppsvisitering är inte tillåtet och är inget vi gör på ungdomshemmet. Vid misstanke kan
personalen be dig tömma dina fickor, men bara om du samtycker.
Övriga regler
Vi har några övergripande regler som gäller alla på ungdomshemmet. Det förekommer dock att
andra regler kan bli aktuella och som inte gäller för alla, exempel på sådana regler är att vi måste
sära på två ungdomar då de drar med varandra i destruktiva beteendemönster.
– Det är inte tillåtet att förvara eller bruka alkohol, narkotika, doping eller
motsvarande på ungdomshemmet.
– Det är inte tillåtet att ha rasistiska, pornografiska, brotts- eller drogliberala bilder
eller dylikt på ungdomshemmet.
– Inget hot, våld eller förtryck får äga rum på ungdomshemmet.
– Inga sexuella relationer, sexuella närmanden eller sexuella övergrepp får
förekomma på ungdomshemmet.
Utöver dessa övergripande regler finns det flertalet förhållningssätt och regler att förhålla sig till.
Dessa bygger på hänsyn, gällande samhällsvärderingar samt skyddsaspekt gentemot andra
ungdomar.
Mobiltelefon och övrig elektronisk kommunikation
När du bor på ungdomshemmet har du möjlighet att ha tillgång till mobil, dator eller andra
elektroniska komunikationsmedel under vissa tider. Det är under den tid som det inte är
skola/arbetslag, behandlande insatser eller gemensamma aktiviteter i verksamheten. Dessa tider är
vardagar 17.00 – 21.45 samt helger 11.00-13.00 och 16.00 – 22.45, söndagar till 21.45.





Du har en individuell bedömning som görs tillsammans med vårdnadshavare och
socialtjänst. Denna bedömning reglerar hur mycket tid man bedöms behöva ha utifrån
ordningsreglerna.
Dessa ska användas på rummet.
Det är förbjudet att ta bilder på andra placerade ungdomar.
När de inte används ska de förvaras inlåsta på respektive kontor på Herrgården/Solbacken.

Social samvaro
En viktig ordningsregel på ungdomshemmet är att det inte är tillåtet med kärleksrelationer. Detta
för att man ska ha fullt fokus på sig själv och det man själv behöver jobba med. Därför är det viktigt
att ha respekt för varandra och vara medvetna om vilka signaler man sänder ut.
Ibland kan man höra att när man fyller 15 blir man byxmyndig, eller lovlig, och att det är då man
får ha sex. Det som syftas på är lagstiftningen om sexualbrott som finns i brottsbalken. Där finns
en lag som säger att det är förbjudet att ha samlag, eller sex på något annat sätt, med någon som är
under 15 år. Samma ålder gäller för både tjejer och killar.

Journalanteckningar
Vi är enligt socialtjänstförordningen skyldiga att föra löpande journalanteckningar över er
ungdomar. Dessa anteckningar ligger till grund för utredningar och behandlingsplaneringar.
Anmälningsskyldighet
Personal är skyldig att anmäla allt vi får veta om barn (under 18 år) som far illa till socialtjänsten.
Om du berättar något för oss om barn som far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten och du
kan då inte vara anonym.
Brandsäkerhet
Om brandlarmet går ska du som ungdom bege dig till flaggstången som finns mitt på gården. Vuxna
ska räkna in att alla finns på plats och inte förrän vi kan garantera din säkerhet får du gå tillbaka in
i någon byggnad.
Vi vill veta vad du tycker
Berätta gärna för oss vuxna hur du upplever din vistelse på ungdomshemmet. Om du av någon
anledning inte kan framföra de synpunkter och åsikter du har till vuxna i vardagen finns möjlighet
att prata enskilt med:





Biträdande föreståndare på ungdomshemmet: Eva-Lena
Föreståndaren på ungdomshemmet: Hans
Socialtjänsten i hemkommunen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – numret finns i infohäftet från IVO och på
anslagstavlorna

