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Yttrande angående yrkande om utredning av  
socialtjänstens insatser till barn och unga 

Yttrandet  
I december 2021 publicerade Diskrimineringsombudsmannen rapporten Skillnader som 
kan utgöra risk för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som påverkar 
socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
Uppdraget tillkom efter en studie som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjorde 
2018 som pekade på att flickor beviljades insatser i större utsträckning än pojkar och att 
pojkar med utländsk bakgrund beviljades insatser i minst utsträckning av alla barn.  

Diskrimineringsombudsmannen fokuserade i rapporten på skillnader utifrån kön, ålder, 
etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Studien visade på att socialsekreterarnas 
bedömningar påverkas och behöver förstås utifrån flera faktorer – bland annat deras egna 
attityder, inställningen och förutsättningar hos barn och vårdnadshavare och 
verksamhetens resurser. Rapportens förslag är bland annat att kompetens och resurser 
behöver tillföras för att anpassa utredningarna på ett sätt som stärker barnets och 
vårdnadshavarens delaktighet och inflytande, och att det behövs särskilda resurser till 
socialtjänsten i utsatta områden.  

I redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag 2021-09-01 § 634 att utreda insatser som 
används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att 
dras in i gängkriminella sammanhang kan man läsa att något som kommit fram i de 
dialoger som hållits är att det finns en risk att personal som arbetar i utsatta områden 
”vänjer” sig och därmed riskerar att acceptera en viss nivå av problematik hos barn och 
unga på ett sätt som kanske inte hade gjorts i en annan del av staden.  

Det som kommer fram i både rapporten och i redovisningen behöver beaktas i stadens 
arbete med socialtjänstens organisering och finansiering. Vi tror inte att detta är rätt läge 
att lägga fler utredningsuppdrag på en redan pressad och underfinansierad socialtjänst, 
utan vi behöver nu värdera och använda det kunskapsunderlag som vi redan har. Vi har 
dessutom fått indikationer på att det kan vara problematiskt ur sekretessynpunkt att utreda 
såpass lokalt som primärområdesnivå så som Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i 
yrkandet. Med bakgrund mot ovan avser vi därför att avslå yrkandet.  
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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående utredning av socialtjänstens 
insatser till barn och unga 

Yttrandet 
Desinformationskampanjen som riktats mot socialtjänsten senaste tiden gällande främst 
insatser enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver mötas 
med fakta. Alliansen har tillsammans med Demokraterna gett Nämnden för demokrati 
och medborgarservice uppdrag att, i samverkan med socialnämnderna utöka och sprida 
informationen kring socialtjänstens uppdrag och arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap 
om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning.  

I Rapport om socialtjänstens och skolans arbete med unga i eller i riskzon för 
gängkriminalitet lyfts flera av de frågeställningar som Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
lyfter i sitt yrkande. Vidare menar vi att beslut om LVU och socialtjänstens 
myndighetsutövning i sin helhet redan har flertalet granskningsfunktioner. 
Den utredning som efterfrågas är i praktiken svår att genomföra utifrån en 
sekretessynpunkt, det skulle krävas en bearbetning av personuppgifter i anonymiserad 
form vilket är i konflikt med lagstiftning om hantering av personuppgifter. 
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Yrkande angående Yrkande angående – 
utredning av socialtjänstens insatser till barn 
och unga 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna att 
återkomma till kommunstyrelsen med en gemensam och fastställd plan av vilka 
mått och indikatorer som följs upp efter resultat av insatser ur ett 
klient/individperspektiv. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna att 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på ytterligare uppföljning, mått och 
indikatorer som skall ingå i den fastställda uppföljningen av ett ackumulerat 
resultat av insatser ur klient/individperspektiv. 

Yrkandet 
Socialtjänstens kärnuppgift är att bidra till att avhjälpa brister i utsatta människors 
livssituation. Det kan gälla t.ex. barn i behov av vård, omsorg och/eller 
tvångsomhändertagande, personer med missbruks/beroendeproblem, eller personer som 
är i behov av försörjningsstöd. Socialtjänstens hjälp behövs för att dessa personer ska 
uppnå eller upprätthålla en skälig levnadsnivå. 

Vänsterpartier och Miljöpartiet föreslår en kartläggning av mönster och normer i ett 
system som vi i grunden saknar kunskap om. De föreslår att vi ska leta avvikelser inom 
ett område där majoriteten inte nödvändigtvis ”gör rätt” eller är normen. En annan 
komplicerande faktor är den individuella bedömningen av varje enskilt ärende där 
normaltillståndet för individen kan skiljas sig drastiskt åt trots att problemet är det 
samma. Detta är inte enkelt att reda ut och det finns stora risker med att börja i fel ände. 

Vi måste först och främst skaffa oss kunskap om det vi gör är ”rätt” med hänsyn tagen till 
lagstiftning, den enskilde individen, lokala riktlinjer och aktuella handlingsplaner. Att se 
hur väl vi lyckas med kärnuppgiften borde rimligen vara det allra mest intressanta istället 
för att som nu enbart fokusera på verksamhetens arbetsprocesser. Med den kunskapen har 
man ett utmärkt fundament att stå på för att sedan jämföra och utvärdera uppkomna 
avvikelser. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), 5 kap om egenkontroll anges att den som bedriver 
socialtjänst ska göra egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för 
att kunna säkra verksamhetens kvalitet. 
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”Kärnan i egenkontrollen är jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med 
tidigare resultat, för att utveckla och säkra kvaliteten” 

Att säkra verksamhetens kvalitet bygger på att de insatser som utförs ska bidra till att den 
enskilde personens behov blir tillgodosedda genom den beviljade insatsen. Inom 
exempelvis sjukvården är det otänkbart att endast redovisa vilka insatser som gjorts, antal 
operationer och vad de har kostat, och utelämna resultaten. Likaså är det otänkbart i 
grundskolan att följa upp utan att redovisa och beakta skolresultaten. Om resultat inte kan 
redovisas kan inte framgångar skiljas från misslyckanden. 

Styrningen och uppföljningen inom Individ- och familjeomsorgen i staden är dessvärre i 
allt väsentligt inriktad på att sätta mål på volymer, kostnader samt följa upp processer. 
Resultaten ur brukarperspektivet lyser med sin frånvaro. Staden köpte sociala tjänster för 
miljardbelopp av nära 1000 olika leverantörer. Det är anmärkningsvärt att stadens ledning 
saknat intresse för resultaten av dessa köpta tjänster och vilken grad de bidragit till att 
avhjälpa brister i utsatta människors livssituation. 

Det är därför helt nödvändigt att en sammanställd uppföljning måste kunna besvara 
frågan om i vilken utsträckning Socialtjänstens insatser faktiskt bidrar till att hjälpa 
enskilda. Det måste vara resultaten av insatserna som ska vara i fokus när vi definierar 
kvalitet inom socialtjänsten. 

Socialstyrelsens handbok om ”Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten” 
utkom april 2020. Vikten av uppföljning av placerade barn och unga betonas särskilt i 
skriften (sid 243). Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten bifogas som länk 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/handbock
er/2020-3-6640.pdf 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar att så många som en tredjedel av 
barnen inte haft enskilda samtal med sin socialsekreterare under sin tid som placerade 
enligt SoL eller LVU. Detta trots att det uppmärksammats i åratal av bland annat IVO, 
Socialstyrelsen och Barnombudsmannen. Det är inte acceptabelt och helt oförenligt med 
lagstiftning och barnkonvention.  

Utan direkt kontakt mellan socialsekreterare och det enskilda barnet kan vi inte bygga 
upp erfarenhetsbaserad kunskap för att få vetskap om barnen har det bra, eller i värsta fall 
far illa. Vilka familjehem som fungerar bra och vilka som inte gör det. Särskilt viktigt att 
följa upp hur de konsulentstödda/förstärkta familjehemmen fungerar. 

Vi vill därför börja med att ge stadsledningskontoret uppdrag att i samverkan med 
socialnämnderna att utverka en gemensam och fastställd plan av vilka mått och 
indikatorer som följs upp efter resultat av insatser ur ett klient/individperspektiv, samt att 
ta fram förslag på ytterligare uppföljning, mått och indikatorer av denna typ. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/handbocker/2020-3-6640.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/handbocker/2020-3-6640.pdf
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Yrkande angående – utredning av 
socialtjänstens insatser till barn och unga 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna se över 
beslut om insatser sedan 2018 för att kartlägga om det finns ett mönster i vilka 
bedömningar som gjorts kring exempelvis tvångsåtgärder och öppenvårdsåtgärder 
beroende på vilka primärområden barn och ungdomar bor i, samt föreslå förslag på 
åtgärder ifall kartläggningen visar på skillnader.   
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna utreda hur 
vanligt det är att barn och unga blir aktuella för tvångsinsatser enligt LVU efter att i 
ett tidigare skede fått avslag på bistånd enligt Socialtjänstlagen, eller att utredning 
avslutats utan att förebyggande insatser har erbjudits. 

Yrkandet 
Den senaste tidens diskussioner om bristande tillit till socialtjänstens insatser särskilt vid 
tvångsomhändertaganden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
har belyst många komplexa frågor om vikten av dialog och information mellan invånare 
och socialtjänst, något vi rödgrönrosa har föreslagit flera åtgärder kring i ett annat ärende.  

Diskussionen belyser också vikten av jämlika och kvalitativa bedömningar inom 
socialtjänsten för att tidiga och förebyggande insatser ska beviljas för barn och unga långt 
innan tvångsåtgärder blir aktuella. Socialnämnderna har i sina respektive samlade 
riskbilder för 2022 identifierat flera risker rörande insatser till barn och unga, exempelvis 
att förebyggande insatser inte kan prioriteras i tillräckligt hög grad på grund av bristande 
resurser, och att socialtjänsten inte kan möta de utmaningar som det innebär att fler 
ungdomar dras in i kriminella miljöer.  

Under 2017 gjordes en kvalitetsgranskning av socialtjänsten i Stockholms stad. Där 
gjordes en jämförelse över vilka insatser som sattes in för unga i Rinkeby/Tensta och 
Östermalm/Kungsholmen. Utredningen visade sig att unga i Rinkeby drogs djupt in i 
gängkriminalitet och brott innan de omhändertogs av socialtjänsten, medan på Östermalm 
och Kungsholmen grep socialtjänsten in i ett tidigt skede innan problemen hunnit bli så 
omfattande. En slutsats i rapporten är att allvarliga problem hos ungdomar har 
normaliserats. 

De fyra socialnämndernas stadsområden är segregerade med helt olika socioekonomiska 
utmaningar inom sina respektive områden. Vi vill därför undersöka om det finns en 
liknande problematik i Göteborg, nämligen att insatser beviljas på olika sätt i olika 
primärområden. Erfarenheter från socialnämndernas individutskott visar en tendens att 
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ungdomar i välbärgade områden med föräldrar som har hög utbildning får insatser långt 
tidigare än de som bor i områden med socioekonomiska utmaningar där motsatta 
förhållanden råder.  

Vi rödgrönrosa anser därför att det behövs en grundlig utredning för att gå till botten med 
ifall socialtjänsten brister när vårdnadshavare eller andra i en ungdoms omgivning tar 
kontakt utifrån oro för dennes utveckling och hälsa. Vi menar även att det behöver göras 
en utredning motsvarande den som gjordes mellan olika stadsdelar i Stockholm, men då 
mellan olika primärområden i Göteborg. Om skillnader och brister identifieras behöver 
nämnderna även få förslag på åtgärder.  

Ett bristande förebyggande socialt arbete kan ha fruktansvärda konsekvenser för både 
individen och samhället i stort. Vi behöver agera nu för att belysa eventuella brister innan 
fler ungdomar får sina liv förstörda av att hamna i gängkriminalitet, brottslighet eller 
annan social utsatthet.   
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