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Yttrande angående – Reviderat yrkande från D, M, L, C, 
S särskilt yttrande KD angående åtgärder avseende styrning 
och uppföljning av skyddat boende med externa utförare 
 
Yttrandet 
Alliansen tillsammans med D och S föreslår att SLK redovisar till 
kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits utifrån stadsrevisionens 
granskning från den 15 december 2020 avseende styrning och uppföljning av 
skyddat boende som utförs av externa utförare senast i juni 2021.  

Sverigedemokraterna anser inte att kommunstyrelsen ska avvakta med att 
gemensamt utveckla och sätta in konkreta åtgärder i våra fyra nya socialnämnder 
när vi redan har erhållit ett facit på att det saknas likvärdiga placeringsavtal. 

Kommunstyrelsen kan redan idag säkerställa att innehållet i samtliga 
placeringsavtal omfattar de krav som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd ställer på ett skyddat boende. Socialnämnderna kan redan idag dokumentera 
uppdraget till externa utförare av insatsen skyddat boende och säkerställa att 
innehållet i dessa följer föreskrifter och stadens socialtjänstprocess, samt att 
dessa boenden alltid är lämpliga för barn. 

Istället för att aktivt sätta igång med likvärdiga rutiner och fungerande 
kvalitetskrav och åtgärder. vill alliansen, S och D (KD) avvakta och göra 
ytterligare en utvärdering – på en uppföljning som redan har gjorts  

Nu behöver staden aktivt finna åtgärder för att förbättra situationen för sårbara 
och utsatta människor. SD har under föregående KS lagt ett förslag på hur man 
aktivt kommer till bukt med bristande rutiner och krav på externa boenden (se 
bifogad bilaga).  

 

 

 

 

 

 

Bilagor (i förekommande fall) 
1. SD Initiativärende till KS 2021-01-20 
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Yrkande      

     

2021-01-20   Initiativärende  
 
SD yrkande angående – Styrning och uppföljning av 
skyddat boende som utförs av externa utförare 
Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen bistår de nya socialnämnderna i arbetet med att gemensamt 
utveckla en styrning och uppföljning av insatsen skyddat boende som utförs av 
externa utförare genom att:  

 • upprätta likvärdiga placeringsavtal för samtliga beslut om placering på skyddat 
boende.  

• säkerställa att innehållet i samtliga placeringsavtal omfattar de krav som 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer på ett skyddat boende.  

• socialnämnderna dokumenterar uppdrag till de externa utförarna av insatsen 
skyddat boende och säkerställer att innehållet i dessa följer gällande föreskrifter 
och stadens socialtjänstprocess.  

• socialnämnderna följer upp avtalen med utförare av skyddat boende, dessa ska 
alltid vara lämpliga för de barn som medföljer till boendet.   

• årligen besluta om en gemensam plan för uppföljning av externa utförare. 

Yrkandet 
Socialtjänsten har ett ansvar för att ge skydd, stöd och hjälp till personer som har 
utsatts för våld i en nära relation. Stödet och hjälpen kan exempelvis vara i form 
av lämpligt, tillfälligt boende, som då ska motsvara den våldsutsattas behov av 
skydd med utgångspunkt i socialtjänstens utredning och riskbedömning. En 
sådan insats kan vara så kallat skyddat boende. Om den våldsutsatta behöver 
stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet enligt Socialstyrelsen ha 
tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda 
skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Det boende som erbjuds den 
våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett ålder och 
kön. Vidare bör personal i verksamheter som genomför insatser till målgruppen 
ha kunskap om våld och andra övergrepp i nära relationer. Göteborgs Stad har, 
via social resursnämnd, tillgång till skyddat boende i stadens regi. För att täcka 
behovet av skyddat boende behöver nämnderna också köpa insatsen från 
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externa utförare. Varje gång stadsdelsnämnderna köpt tjänsten har detta skett i 
form av en direktupphandling, och avtal har behövt skrivas mellan nämnden och 
utföraren. 

Ett placeringsavtal ska normalt alltid ha upprättats mellan stadsdelsnämnden och 
utföraren av det skyddade boendet: I granskningen noteras att placeringsavtal 
saknas i övervägande delen av de granskade ärendena i stadsdelsnämnden 
Örgryte-Härlanda. I stadsdelsnämnden Angered fanns avtal i hälften av ärendena 
men dessa avsåg inte granskad period. I övriga nämnder saknades något 
enstaka avtal. 

För de ärenden där det funnits placeringsavtal är det stadsrevisionens 
bedömning att det funnits brister i avtalens innehåll. Innehållet i avtalen uppfyllde 
inte alltid de krav som syftar till att den enskilde ska tillförsäkras nödvändigt 
skydd och säkerhet utifrån att insatsen avser just ett skyddat boende. I flertalet 
av avtalen har nämnden inte ställt krav på att boendet ska ha rutiner för säkerhet 
och skalskydd eller krav på att personal på boendet ska ha en teoretisk och 
praktisk kompetens inom området. Det saknades också i flera avtal krav från 
nämndens sida på att boendet ska vara lämpligt för de barn som medföljer till 
boendet. 

Uppdrag till utföraren dokumenteras inte alltid  

Granskningen visade att en av stadsdelsnämnderna, Örgryte-Härlanda, helt 
saknade dokumenterade uppdragsbeskrivningar till utföraren. 
Uppdragsbeskrivningar ska upprättas enligt gällande föreskrifter och stadens 
socialtjänstprocess. Om detta saknas finns risk för att uppdraget till utföraren blir 
otydligt och att den enskildes rättigheter inte säkerställs.  

Stadsrevisionen har även noterat att det i samtliga SDN finns brister i innehållet i 
uppdragsbeskrivningarna till utföraren. De följer inte alltid Socialstyrelsens 
föreskrifter. Det saknas bland annat mål för insatsen, former för uppföljning samt 
vilken information som ska återföras till nämnden efter det att insatsen avslutats. 
Sammantaget innebär bristerna kopplat till uppdragsbeskrivningarna att det blir 
svårare för nämnden att följa upp om utföraren genomfört insatsen på det sätt 
som nämnden avsett.    

De nya socialnämnderna bör framöver överväga att se till att utförarna upprättar 
genomförandeplaner med dokumenterade uppdragsbeskrivningar. En 
genomförandeplan och beskrivning av uppdraget används för att få en tydlig 
struktur i uppföljningsarbetet även på individnivå och kan betraktas som ett viktigt 
styrinstrument för genomförande, uppföljning och fortlöpande dokumentation av 
insatsen. Nämnderna har ett ansvar för att säkerställa att insatsen skyddat 
boende, även när den utförs av en extern utförare, är av god kvalitet. 

Avtalsuppföljningen brister.  

När det gäller uppföljning av utförare och avtal hänvisar samtliga nämnder till de 
leverantörsuppföljningar som årligen genomförs av Spink (samlad planerings- 
och inköpsfunktion för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder), 
men Spink har inget ansvar att följa upp avtal. Ingen av de SDN som granskats 
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har genomfört någon systematisk uppföljning av ingångna placeringsavtal, vilket 
är respektive nämnds ansvar. Samtliga nämnder, förutom Lundby, har även 
saknat en plan för uppföljning av externa utförare som nämnderna enligt stadens 
riktlinjer ska fatta beslut om. 

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att de nya nämnderna behöver åtgärda 
identifierade brister för att i framtiden kunna säkerställa en tillräcklig styrning och 
uppföljning på området. 
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Yttrande angående – yrkande från D 
angående åtgärder avseende styrning och 
uppföljning av skyddat boende med externa 
utförare 
Yttrandet 
Stadsrevisionens granskning av skyddat boende av externa utförare presenterades för 
Kommunfullmäktige i januari 2021 och ett antal brister påtalades. Socialtjänsten i 
Göteborg är beroende av att köpa externa platser för skyddade boenden då de egna 
platserna inte räcker till, vilket innebär att kommunen både ska ställa krav på vad det 
skyddade boendet ska erbjuda, och följa upp att innehållet och kvaliteten på dessa externa 
boenden är tillräcklig. Skyddat boende används främst för våldsutsatta kvinnor och barn 
där det är avgörande för liv och hälsa att de får bra skydd och stöd i en mycket utsatt 
situation.  

De brister som har upptäckts av revisionen behöver åtgärdas i Göteborgs fyra 
socialnämnder, i enlighet med hur rekommendationer och förslag från revisionen brukar 
hanteras. Vi rödgrönrosa kommer noga att följa upp det arbetet. Eftersom 
socialnämnderna är nybildade, och välfungerande skyddade boenden är livsviktigt för 
många våldsutsatta människor anser vi också att det är lämpligt med en uppföljning i 
Kommunstyrelsen som föreslås i detta yrkande.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande   
 
2021-02-09 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
2.2.9 
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Åtgärder avseende styrning och uppföljning 
av skyddat boende med externa utförare 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder 

som vidtagits utifrån stadsrevisionens granskning från den 15 december 2020 

avseende styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare 

senast i juni 2021. 

Yrkandet 
Socialstyrelsens föreskrifter ligger till grund för stadens socialtjänstprocess. 

Granskningen som genomförts av stadsrevisionen pekar ut brister när det gäller 

efterlevnad av processen. 

Revisionen uppmärksammar att nämndernas uppdrag till utförarna brister i tydlighet, i 

den mån de finns över huvud taget. Utan tydliga och uppföljningsbara mål för insatsen, 

går det heller inte att följa upp om insatserna varit effektiva ur individperspektiv. Det är 

även anmärkningsvärt att det i flera avtal saknas krav på att boendet ska vara lämpligt för 

de barn som medföljer till skyddande boendet. 

Granskningen konstaterar att ingen av de granskade nämnderna genomför någon 

systematisk uppföljning av ingångna placeringsavtal, vilket är respektive nämnds ansvar. 

Nämnden ansvar för att se till att utförare upprättar genomförandeplaner i alla 

placeringar, och att nämnderna upprättar ett placeringsavtal för varje placerad individ, 

och bedriver en systematisk uppföljning av dessa avtal. 

Kvalitet handlar om socialtjänstens kärnuppgift, dess förmåga att bidra till att avhjälpa 

brister i utsatta människors livssituation. Därför menar vi att det behövs samordnade 

åtgärder av identifierade brister. 

Då de granskade organisationerna är under omorganisation anser vi att 

stadsledningskontoret behöver ta ansvar för att de identifierade bristerna blir åtgärdade på 

ett samordnat sätt.  

Stadsledningskontoret ska säkerställa att kommunstyrelsen samt berörda nämnder får ta 

del av åtgärderna. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Reviderat yrkande  

Särskilt yttrande 

 

2020-02-05 

 

 

 

D, M, L, C, S 

KD 

 

Ärende nr: 2.2.9 
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