
Antecknat vid Informationskväll om Axet/Möllan på Möllagården den 12 

november 2018. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening 

Deltagare: Drygt 30 bybor samt Masood Azraq och Helena Nilsson från Nytida. 

 

Ungdomarna som behandlas är 13-17 år och det är övervägande pojkar. Ca 80 % av 

dem kommer från Skåne. Utöver sina medicinska (neuropsykiatriska) problem har de 

även sociala problem. För varje ungdom görs en individuell behandlingsplan utifrån 

den utredning som gjorts. Behandlingstiden här är 8 månader. Inga utredningar görs 

längre på Axet/ Möllan.  

 

När ungdomarna kommer blir de informerade om vilka regler som gäller och får 

skriva under på att de accepterar dessa. Mycket tydlig struktur är oerhört viktigt för de 

intagna. På vart och ett av boendena finns 5-6 platser. Det är sällan alla sex 

utnyttjas. Dagtid 08-22 måndag-fredag samt 08-23 lördag-söndag finns två personal 

per boende och på nätterna en sovande jour på varje boende. Till jourens telefon är 

larmet kopplat så jouren hör om någon boende går ut genom dörren på natten. 

 

Personalen försöker ordna så mycket fysisk aktivitet som möjligt för ungdomarna, så 

de är trötta på kvällen och sover på nätterna. Max erbjöd sig att spela innebandy 

med dem. 

 

Bybor som varit i kontakt med personalen tycker inte alla gånger att personalen 

uppträtt professionellt. Personalen ska vara socialpedagoger men man har även haft 

vikarier som inte alla gånger uppfyllt kraven. Stor personalomsättning? 

 

Ungdomarna går på Frostaskolan. Tiden i skolan anpassas till eleven. Det kan vara 

allt mellan ett par timmar/vecka till fulla skoldagar. Andra kan ha praktik i stället för 

skola. Man fokuserar på kärnämnena. 

 

Ungdomarna får studiebidraget (ca 260 kr/vecka) + 20 kr/dag i flitpeng om de klarat 

sitt uppdrag, vilket kan se väldigt olika ut. För någon kan det vara att själv gå ur 

sängen för en annan att hjälpa till med matlagningen. 

 

Frågor om drogmissbruk och kriminalitet besvarades med att drogmissbruk fanns i 

bagaget och drogtester görs medan kriminalitet endast förekom undantagsvis. Trots 

att ungdomarna är under 18 år står de dagligen ute och rökar. Får personalen 

beslagta deras cigaretter? 

 

Ett HVB-hem med 10 intagna i lilla Östraby motsvarar 5 % av byns befolkning. Det 

kanske är för många på samma plats? Nuvarande kontrakt går ut 2021. 

 

Med mobilens hjälp är det lätt att ringa och beställa de droger eller annat man vill ha. 

Måste de ha mobiler? Kan inte ingående/utgående samtal gå via en telefon 

personalen har kontroll över? 

 



Sen följde från byborna en uppräkning av de störningar man upplevt och upplever. 

Man känner inte att problemen tagits på allvar av Nytida. Som vi förstod så har 

personalen få och ytterst små påtryckningsmedel. Att låta dem ersätta det de förstör 

var inte tänkbart, för då fick man hålla inne hela deras ersättning under lång tid. 

Flitpengen kunde dras in. Således kan man slå sönder saker och bryta mot regler 

utan kännbara konsekvenser. 

 

Vems är ansvaret när något förstörs i byn? 

 

Det är många aktörer inblandade runt varje ungdom och det gör det svårare för 

personalen att agera och också att ha en enad konsekvent hållning gentemot varje  

barn. Rapport skickas till vårdnadshavarna varje vecka samt regelbunden kontakt 

med varje barns socialsekreterare. 

 

Under kvällens diskussion tyckte vi bybor att det blev uppenbart att det är för lite 

personal. Vi ser t ex aldrig att personal följer med dem ut i byn varken kvälls- eller 

dagtid. Det ser också lite förfallet ut runt Axet/Möllan. Markiser är trasiga sen 

månader tillbaka och är halvt ute oberoende av väder, soppåsar ställs utanför 

soptunnorna, fåglar hackar hål på påsarna och så blåser skräpet i väg, persienner 

hänger på sniskan. 

 

Sammanfattning 

1 Ring varje gång du upplever störningar från ungdomarna till jourtelefonen 

0415-150 73 eller 150 74 

Det går också att dagtid ringa verksamhetschefen 

Masood Azraq 0763-14 91 87 

 

2 Vi bybor anser att det är alldeles för få i personalen. Visserligen blir 

personalkostnaden högre, men kommer ungdomen inte på rätt köl nu så är risken 

uppenbar att samhällskostnaden blir mångdubbelt högre i framtiden. Dessutom är det 

synd om personen som aldrig blir en del av normalt samhällsliv. 

 

3 Axet/Möllan ser vi som ett hem. Vi tycker hemmet är för stort. Tio inskrivna 

ungdomar motsvarar 5 % av byns befolkning och det tycker vi är för stor andel. 

 

4 Snygga upp den fysiska miljön, så blir det kanske lättare att rekrytera och behålla 

kompetent personal. 

 

5 Fortlöpande information från Axet/Möllan är viktig. Förslag om ett informationsmöte 

varje år samt ett nyhetsblad någon gång per år som skickas till Östraby 

bygdeförening för publicering på vår hemsida. 

 

Noterat av Ingrid Persson. 


