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Yttrande angående Yrkande från D angående 
att utreda möjligheten att inrätta ett boende 
för barn och unga som under lång tid 
tvångsvårdats på institutioner 
 

Att barn och unga med allvarlig psykosocial/psykiatrisk problematik får rätt hjälp 
är av största vikt. Det är djupt problematiskt när man trots fleråriga insatser inte 
lyckats säkerställa att dessa individer fått tillräckligt med stöd för att få en 
välfungerande vardag. De barn och unga som befunnit sig på SiS eller HVB-hem 
är i en särskilt utsatt position. 
 
Förebyggande insatser behövs för att färre barn och unga ska behöva 
tvångsvård och för att korta ner tiden insatsen pågår. Detta är något som 
behöver göras samlat inom både socialtjänsten och annan kommunal 
verksamhet, samt i samarbete med regionen. Att dessutom utveckla kvaliteten på 
de boenden som finns så de individer som är där får bättre hjälp, är ett pågående 
uppdrag i staden. 
 
Att utföra sjukvård är dock utanför kommunens kompetens och det är regionens 
ansvar att utföra specialistvård. Eftersom de är bäst lämpade och innehar rätt 
kunskaper är det regionen som bör ta fram förslag likt detta istället för 
kommunen. 
 
Med hänvisning till detta yrkar vi avslag på yrkandet. 
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Yttrande angående – Yrkande angående att 
utreda möjligheten att inrätta ett boende  
för barn och unga som under lång tid 
tvångsvårdats på institutioner 
 

En av de mest ingripande insatser socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna 
hemmet, med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller genom lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Det är av största vikt att barn och unga i samhällets vård får 
kvalitativt stöd och rätt vårdinsatser, med utgångspunkt i barnets bästa. I sammanhanget 
är det viktigt att betona att specialistvård i regel är regional kompetens. I Göteborg liksom 
i stora delar av landet råder både ständig brist på familjehem och utmaningar i att hitta 
platser på HVB-hem som passar den enskildas behov.  

Under 2022 har kommunstyrelsen följt upp kvalitet på de externa HVB-hem som staden 
använder sig av, sett över hur befintliga uppföljningssystem för boenden i egen regi kan 
förbättras, samt säkerställt att placeringar inte ska ske på HVB-hem som får  
allvarlig eller upprepad kritik från IVO eller i stadens egen uppföljning. Utfall av 
uppföljningar i nämnderna kommer även att redovisas i årsrapport 2022.  

För att undvika tvångsvård under alltför lång tid krävs en bredd av insatser inom 
socialtjänsten. Både i form av boenden, och bättre möjligheter till öppenvårdsinsatser för 
unga som har varit placerade på SiS eller HVB. Ett viktigt steg för att förbättra kvaliteten 
är också att kommunen i högre grad bedriver vården själva; för tydligare styrning och 
uppföljning, ökad närhet till HVB-hemmen, och förstärkt möjlighet att påverka inriktning 
och kvalitet på den vård som bedrivs. Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige under 
2022 beslutat att ta fram en plan för fler HVB-hem i kommunal regi. Inom ramen för 
denna plan finns utrymme att se över vilka former av stöd och vård till barn och unga 
som det finns störst behov av.  

Vi rödgröna avser att återkomma till frågan om utvecklingsbehov gällande vård och stöd 
för barn och unga i samhällets vård, i samband med att ovan nämnda uppdrag 
återrapporteras. Vi avslår därför yrkandet.  
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Kommunstyrelsen 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      
Reviderat yrkande                                                                            D, M, L  
Särskilt yttrande     KD 
 
Datum: 2022-12-14                                                                         Ärende: 2.2.14 
 
 
Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för 
beslut om vård får rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv 
utanför institution.  
 
 
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen: 
 
Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med de fyra socialnämnderna utreda och 
återkomma till kommunstyrelsen med: 
 

1. En redovisning om hur och i vilken omfattning, samordnad individuell plan används vid in- 
och utskrivning av unga vid beslut om placering på HVB eller SiS som kommunen har 
rådighet över. 
 

2. Förslag på riktade individuella insatser för unga som under lång tid återkommande vårdas på 
institutioner såsom HVB eller SiS. 
 
 

 
Yrkandet  
Göteborg har idag ett färre antal barn och unga med allvarlig psykosocial / psykiatrisk problematik, 
som trots flera års insatser med återkommande placering på HVB eller SiS, inte långsiktigt kunnat 
rehabiliteras till att återgå till ett liv utanför institution. När stat och kommun brister i sitt uppdrag 
riskerar vissa barn att bli tvångsvårdade och isolerade under större delen av sin ungdomstid, vilket är 
ytterst allvarligt. 
 
De barn som återkommande placeras på institutioner har ofta en komplex problembild. Det är därför 
viktigt att även sjukvård, skola och andra viktiga aktörer involveras i arbetet. Att tillämpa samordnad 
individuell plan (SIP) innan tvångsplacering skulle kunna vara ett sätt att möjliggöra ett ökat 
individuellt engagemang för den unga i sin rehabilitering samt en långsiktig och sammanhållen 
vårdplan från flera aktörer under placeringen. Inför utskrivning kan SIP vara en väg att säkerställa att 
den unga via öppenvård får det stöd och den hjälp hen behöver för att klara ett liv utan att åter bli 
aktuell för beslut om tvångsvård.  
 
Vi vill att Stadsledningskontoret i samverkan med socialnämnderna utreder och återkommer med en 
redovisning om hur och i vilken omfattning, SIP används vid in- och utskrivning av unga vid beslut 
om placering på HVB eller SiS samt kommer med förslag på riktade individuella insatser för de unga 
som under lång tid återkommande vårdas på institutioner. Vi behöver säkerställa att unga som är 
föremål för beslut, som staden har rådighet över, får rätt stöd för ett liv utanför institution. 
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