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Yrkande angående uppföljning av kvaliteten 
på HVB-hem  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen hur kvaliteten 
säkerställs och följs upp på HVB-hem både i egen regi och hos externa leverantörer, 
samt hur Göteborgs Stad säkerställer att placeringar inte sker på HVB-hem som får 
allvarlig och upprepad kritik av Inspektionen för Vård och omsorg (IVO).  

Yrkandet 
Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov 
inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 
Barn och unga i samhällsvård har särskilda behov av omsorg och stöd då de placeras i en 
situation utan sitt närmaste nätverk av familj och vänner, medan de samtidigt har sämre 
fysisk och psykisk hälsa än andra. Den vård som erbjuds via kommunernas socialtjänster 
måste skapa en trygg miljö och erbjuda adekvat behandling för den enskilda som befinner 
sig i en mycket utsatt situation.   

Det är därför ytterst allvarligt att medias granskningar vid upprepade tillfällen visar 
allvarliga och upprepade brister på många HVB-hem. SVT har vid flera tillfällen under 
det gångna året granskat vilka HVB-hem som får allvarlig kritik av Inspektionen för Vård 
och omsorg (IVO) vid upprepade tillfällen. I granskningen framkommer att många 
kommuner har fortsatt att placera barn och unga på dessa hem då de i vissa fall inte fullt 
ut känt till allvaret i kritiken från IVO. I andra fall har de bedömt att HVB-hemmet kan 
fortsätta att användas för placering av barn och unga när sagda hem enligt egen utsago har 
åtgärdat kritik från IVO.  

IVO har fått i uppdrag av regeringen att se på förutsättningarna att upprätta ett nationellt 
register över bland annat HVB-hem, något som skulle kunna bli ett bra verktyg för 
kommunernas arbete med att säkerställa kvaliteten på de HVB-hem som används. Tills 
ett sådant register finns på plats anser vi rödgrönrosa att det är av största vikt att 
Göteborgs Stad aktivt säkerställer att ingen placeras på HVB-hem med undermålig 
kvalitet, och att samtliga socialnämnder endast placerar barn och unga på HVB-hem som 
kan ge rätt stöd och behandling.     
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