Minnesanteckningar från möte i Vadensjö byastuga, 2018-10-04.
Mötets syfte var att ge Vadensjöbor och andra berörda möjlighet att ställa frågor till Omvida,
som sedan knappt 2 år tillbaka driver ett HVB-hem i Vadensjö. Ett 35-tal personer hade
samlats i byastugan.
Mötet inleddes med att Byagillets ordförande Pia NIlsson hälsade välkomna. Pia påpekade
vikten av en god samtalston och hälsade representanterna från Omvida välkomna. Därefter
presenterade sig byagillets styrelse.
-Karin Ingvarsdotter
-Per Magnuson (vice ordf)
-Malin Jönsson
-Hanna Bradley (sekreterare)
-I styrelsen finns också Jörgen Düberg (kassör) och AnnKatrin Persdotter, som dock inte
hade möjlighet att närvara.
Därefter presenterade sig Omvidas personal med VD Omar Elsayed i spetsen.
Som första fråga lästes tillståndet för verksamheten upp: vad det innebär med
“begynnande kriminalitet”? Detta kan innebära tex att en ungdom rökt hasch, men de som
bor på boendet är inte kriminella, de är i första hand ungdomar med psykosociala problem.
De är placerade på boendet genom socialtjänsten i sina hemkommuner.
Anledningen till att åldersspannet i tillståndet nyligen ändrats från 14-18 år till 14-20 år är
dels en anpassning till vad som efterfrågas från kommunerna, dels för att ingen ungdom ska
riskera att åka ut från boendet bara för att man fyller 18, men ej är färdig för att lämna.
Just nu bor det 4 pojkar på boendet, medelåldern är 16. Man har aldrig haft någon över 18
boende där, och som mest är de 8 boende, trots att tillstånd finns för 10.
15 personal finns anställda. Dagtid är man alltid minst 3, och nattetid minst 2. Personalen
har olika utbildningar: behandlingspedagoger eller socionomer bl.a. Alla har inte utbildning,
personlig lämplighet och erfarenhet vägs också in. All personal kontrolleras mot
belastningsregistret.
Vanligen stannar ungdomarna i 6-12 månader.
Nedan presenteras i punktform de frågor som kom upp. Frågorna är inte ordagrant
citerade.
-varför har man inget bygglov?
Omvida skickade in verksamhetsbeskrivning till stadsbyggnadskontoret inför att hemmet
skulle starta. Då den ombyggnation som gjordes av kommunen (stadsbyggnadskontoret)
inte ansågs medföra någon “väsentlig ändring” behövdes inget tillstånd.

-varför nekades man verksamhetstillstånd i Nacka kommun? argumentet från Nacka
var att utbildning saknades?
Nacka kommun godtog inte Omars engelska utbildning. Detta har övriga kommuner där
Omvida idag är verksamma gjort (4 kommuner).
-Hur ser ni på branden?
VI (Omvida/HVB-hemmet) tycker såklart, precis som alla andra, att det är väldigt tråkigt. Det
är ett polisiärt ärende och vad vi vet finns idag ingen misstänkt, ingen har lagförts.
-Hur reagerade era ungdomar på branden?
De blev rädda. Några försökte springa ut och hjälpa till med släckningsarbetet, men iom
säkerhetsrisker så stoppade vi dem.
-Det är obehagligt med kriminella (frågeställarens ordval) boende i byn. Jag har haft
ovälkommet besök i min trädgård, det har brunnit, det känns otryggt då mina barn
kommer från skolan och är ensamma hemma på eftermiddagarna.
Detta är ungdomar som behöver stöd och hjälp. Vi (Omvida) har fått tillstånd av IVO
(inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet som ger detta stöd. Det är vårt
uppdrag. Givetvis ska ungdomarna lära sig att man inte får röra sig i andras trädgårdar, det
är beklagligt om så skett. Vi jobbar hela tiden med ungdomarna kring såna här saker: hur
man uppför sig och varför.
-I sommar har en bil, en blå Golf, flera gånger kört genom byn i hög hastighet. Den
brukar stå parkerad hos er. En bybo har efter att blivit passerad av bilen som då körde
långt över hastighetsbegränsningen besökt hemmet. Man upplevde då ett otrevligt
bemötande. Samtidigt fick man löfte om att bli kontaktad angående fortkörningen:
detta har inte skett. Golfen har också setts bromsa så hårt att det blivit bromsspår, på
den sträcka genom Vadensjö där det är 30?
Omar svarar att detta är förfärligt. Både det oansvariga körandet och bemötandet. Det är ett
oacceptabelt beteende. Den person som körde golfen vid dessa tillfällen arbetar inte längre
på boendet. Det är bara de anställda som har tillgång till bilen. Skulle det vara några mer
problem kring bilen (eller något annat), vill Omar gärna bli kontaktad.
-Vad gör de boende om dagarna?
Olika saker. En del går i skolan, en del har praktik. Ibland är det boende som av olika skäl
inte kan gå i skolan, det kan vara så att de istället då studerar på distans, på boendet.
-Vad har de för regler gällande tider?
På vardagar ska de vara hemma kl 21, på helger kl 23. Placeringen är dock frivillig -det är
inget låst boende och vi (Omvida) kan inte låsa in dem. De måste dock meddela vart de går
och när de avser komma hem. Bryter de mot boendets regler rapporteras detta till
socialtjänsten i hemkommunen.
-Här i Vadensjö finns inte mycket att göra för en tonåring, vad har de för aktiviteter?
De får ett bidrag för att kunna utföra en hobby, idrott eller annan aktivitet: någon går på gym,
någon tränar kampsport. Vi har gemensamma aktiviteter för de boende varje helg. Varannan

helg en betald aktivitet dvs något som kostar, och varannan helg en obetald aktivitet, som att
vi åker till malmö och går en promenad.
-Vad gör ungdomarna på bybors tomt?
de ska inte vara där, det är inte ok. Ring polisen om det händer igen.
-Det har varit “livat” på gatan utanför boendet, med rop och gester från de boende.
Det känns otryggt.
Det är inte ok. Kontakta oss eller polisen om ni upplever det så.
-Vad gör ni för att leda in ungdomarna på så att säga mer “rätta vägar”?
Vi arbetar med olika pedagogiska metoder och grunden är ständiga samtal. De behöver
mötas med respekt. Både boende och personal får handledning. Vårt arbete går hela tiden
ut på att försöka bryta ungdomarnas normbrytande beteenden och få den friska delen av
människan att växa.
-Det finns något som heter “handling och konsekvens”?
det är precis vad vi jobbar med på boendet.
-Vem lagar deras mat?
Det gör de själva tillsammans med personal.
-Vem tvättar deras kläder?
Det gör de själva, och kan de inte det lär personalen dem dem. Det är en del i arbetet, att
ungdomarna så småningom ska kunna klara sig själva.
-Det bristande bemötande som en del boende i vadensjö säger sig ha upplevt från
personalen, visar inte det på bristande tillsyn? Har ni koll?
Vår verksamhet vilar under strikt lagstiftning. Vissa saker får vi ta på oss. Allt som
ungdomarna gör journalförs, samtal sker och det rapporteras tillbaka till hemkommunen.
-Hur skyddar ni ungdomarna, boendet ligger väldigt öppet mitt i byn utan några staket
etc. det är bara att gå rätt in?
Personalen har direktlarm till polisen. Vi har förstärkt med belysning och kameror.
-Det känns otryggt att se att polisen ofta är hos er?
Vi har ett nära samarbete med polisen. De är ofta hos oss och pratar med de boende, inte
bara när det “hänt” något.
-Vad säger ni till grabbarna om skriverierna på fb och i tidningen, om byn etc?
Vi säger att det är viktigt att de uppför sig, att de hälsar på grannar och fortsätter vara
trevliga.
-Vad kan Vadensjö göra för de här ungdomarna?
Kontakta oss gärna, fråga om det är något, hälsa på. De här ungdomarna behöver trygga
vuxna omkring sig, det kan Vadensjö vara.

“It takes a village to raise a child”
Drogtestas de boende?
-Det förekommer, vid misstanke om drogpåverkan. Ett positivt testresultat rapporteras till
socialtjänsten i hemkommunen och den boendes handläggare där.

Eftet ca 1,5h frågestund avrundade Pia mötet. Alla hade fått komma till tals och ställa sina
frågor, och Omvida har fått höra vad som oroar Vadensjö. Vi var enade om att fler möten
ska hållas.
Det konstaterades också att det vore roligt med lika stor uppslutning på tex Årsmötet eller
byaföreningens andra aktiviteter.

Vid tangentbordet
Hanna Bradley

