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Hem för vård eller boende för barn och ungdomar (HVB) 

Vad är hem för vård eller boende 

Ett hem som tar emot barn och ungdomar för vård eller behandling i förening med 
ett boende. Vården ska ges utifrån barnet/ungdomens perspektiv och förutsättningar 
och utformas så att den upplevs som meningsfull. Vården ska så långt som möjligt 
utformas tillsammans med barnet/ungdomen, vårdnadshavare eller företrädare. 
Vården ska formuleras i en vårdplan. 

 
HVB som riktar sig till nyanlända barn och ungdomar ska ha ett särskilt fokus på stöd 
och aktiviteter för att underlätta självständigt boende och etablering 

 

 
Vem kan placeras på ett hem för vård eller boende för barn 
och ungdomar 

 

Barn och ungdomar 0-20 år med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 
 
 

När du har fått ett beslut om HVB har du rätt att förvänta dig följande: 

 Du får skriftlig och muntlig information i samband med inflyttning. 

 Du får information på ett sätt som du förstår 

 Du erbjuds en kontaktpersonal som tar ett speciellt ansvar för 
kontakten med dig och dina företrädare 
 

 Tillsammans med dig, din vårdnadshavare/företrädare 
utformas en genomförandeplan/etableringsplan för din 
vistelse på HVB-hemmet 

 

 Planen följs upp minst var 6:e månad 

 Du får en vård som är trygg och säker 

 Du får stöd med din skolgång alternativt sysselsättning 

 Du får möjlighet att delta i fritids- och kulturella aktiviteter 

 Du får stöd till att få dina behov av hälso- och sjukvård och 

tandvård tillgodosedda 

 Du får vid behov stöd med läkemedel 

 Du blir bemött på ett bra sätt av kunnig och professionell personal. 

 All personal har tystnadsplikt 
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Säg vad du tycker! 

Om du upplever att vi inte gör det du har rätt att förvänta dig, så lyssnar vi på dina synpunkter.  
Vid behov ser vi över våra rutiner och rättar det som blivit fel. 

 
Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill ta tillvara både positiva och negativa synpunkter,  
idéer och klagomål. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. 
 

Inom Socialförvaltnigens alla verksamheter finns en speciell blankett som Du kan  
använda  “Synpunkter och klagomål (Ris och Ros)”. Denna blankett ska finnas tillgänglig inom 
alla verksamheter. Om Du inte finner den kan du alltid be din handläggare eller annan personal 
om att få den. 
 
På kommunens hemsida: http://www.stromstad.se/  finner du också en digital blankett för att lämna   
synpunkter och klagomål under rubriken SYNPUNKTER OCH DIALOG.  

 
 
 

Vill du veta mer om Familj, barn och unga? 
 

Ytterligare information om familj, barn och unga hittar Du på Strömstad  
kommuns hemsida: http://www.stromstad.se/  
 
Huvudrubrik: STÖD OCH OMSORG             Underrubrik: Familj, barn och unga 
 
eller följ länken nedan: 
http://www.stromstad.se/stodochomsorg/familjbarnochunga.4.b5400fe1453b
28b6b71b21d.html 
 
 
Du kan också vända dig till IFO Barn och Unga på telefon 0526–19 277. 
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