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Angående avveckling av AB Vårljus

Sedan 2016-02-15 driver AB Vårljus Gribbylunds gårds HVB (hem för vård och 
boende) för ensamkommande barn på entreprenad för Täby kommun. Boendet 
startades upp i enlighet med den planering som gällde för mottagandet av 
ensamkommande barn sedan 2014. 

Boendet skulle ursprungligen ha 11 boendeplatser för ensamkommande barn i åldern 
14-18 år. Men med anledning av det stora antalet ensamkommande barn som 
anvisades till Täby under hösten 2015 och våren 2016 ändrades avtalet tillfälligt till att 
gälla 16 platser för att behovet bättre skulle kunna tillgodoses. Täby kommun har haft 
ett stort antal ensamkommande barn som har haft behov av boende vid HVB. 

Under hösten 2018 beslutades det tillsammans med AB Vårljus att avtalet skulle 
förlängas fram till och med september 2019 i enlighet med gällande avtal då behovet av 
antal platser vid HVB minskar. Under december 2018 meddelade dock AB Vårljus att 
man kommer att avveckla verksamheten senast juni 2019.

Efter dialog om hur avvecklingen av boendet ska genomföras finns nu förutsättningar 
för att boendet kommer att kunna upphöra i juni 2019. Planeringen är att de tolv 
ensamkommande barn som idag bor på Gribbylunds gård kommer att kunna bo kvar 
fram till och med vårterminens slut för att inte behöva flytta under pågående 
skoltermin. Det föreligger sedan behov av omplacering av sju ensamkommande barn 
till annat HVB under perioden juni till oktober 2019.

Planering av flytt till andra boenden sker tillsammans med god man eller särskild 
förordnad vårdnadshavare utifrån de enskilda behov som finns. Detta arbete har redan 
påbörjats för att i så god tid som möjligt kunna få en bra planering för de 
ensamkommande barnen. I dag finns det några HVB-boenden i närkommuner som 
kan utgöra ett alternativ då det är ett minskat behov av antal platser totalt i länet. 

Ekonomiska konsekvenser

Täby kommun äger Gribbylunds gård. Socialnämnden hyr lokalerna av 
Kommunstyrelsen. Nuvarande hyresavtal gäller fram till 2020-12-31. Årshyran för år 
2019 är 1 065 715 kr. Avvecklingen av boendet innebär att socialnämnden fortsatt får 
betala för lokalen fram till dess att hyresavtalet upphör alternativt att annat nyttjande 
av lokalen bestäms.


	Angående avveckling av AB Vårljus
	Ekonomiska konsekvenser


