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Yttrande angående – Inriktning gällande uppdrag att 
skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande 
barn- och ungdomsvården i staden. 

Yttrandet 
Redan 2019 yrkade vi Sverigedemokrater om att undersöka om det råder 
allvarliga missförhållanden inom barn- och ungdomsvården. 

Vi hade gärna sett att de sedan länge kända bristerna fortlöpande hade åtgärdats 
genom anpassade, fungerande insatser för att förbättra villkoren för barnen. Att 
behöva ytterligare ett halvår för att kunna redovisa läget, finner vi bekymmersamt 
och oroväckande. En verksamhet som har kända problem, måste skyndsamt ges 
en effektfull handlingsplan som är förmögen att hantera verksamhetens 
misshälligheter och växlande behov. 

 

Barn ska inte utsättas för missförhållanden. Föräldrar ska känna tilltro till 
att deras barn är trygga och får erforderlig hjälp. 

Enligt Socialtjänstlag (2001:453) SoL: 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
§2 ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra 
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 
vara avgörande.”  
 
14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m  
7 §”Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, 
ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg”. Anmälan ska göras av social 
resursnämnd. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2020-08-23 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.3 
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Inriktning gällande uppdrag att skyndsamt 
utreda förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och 
ungdomsvården i staden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 att skyndsamt utreda 
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden 
godkänns i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet förslag till inriktning för 
kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 avseende utredning av förhållanden inom 
myndighetsutövning barn och unga i staden. 

Uppdraget bedöms vara omfattande och kompetens och underlag gällande HR, ekonomi 
och verksamhet behöver ingå i arbetet med uppdraget. Brukarperspektivet måste 
inkluderas i utredningen. Stadsledningskontoret föreslår att ärende redovisas till 
kommunstyrelsen under januari/februari 2021. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet med uppdraget bedöms rymmas inom budget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). Med 
utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på 
ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv. Konventionsstaterna ska 
säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga. När 
vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och 
skydda barn som annars riskerar en ogynnsam utveckling. Socialnämndens uppgift är att 
utifrån sin utredning ta ställning till om barnet har behov av insatser från nämnden. Att 
arbetet inom de myndighetsutövande delarna inom socialtjänsten bedrivs på ett rättssäkert 
och kvalitativt sätt har därför stor betydelse för att barns rätt till liv och utveckling säkras. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-07 
Diarienummer 0858/20 
 

Handläggare  
Britta Timan 
Telefon: 031-368 04 56 
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se 
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Enligt barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som berör 
barn. Stadgandet har inkorporerats i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen anger att man vid 
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. Vid andra åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. 

De barn som berörs av en barnavårdsutredning tillhör i stor utsträckning grupper som har 
behov av insatser från samhällets sida för att uppnå jämlika förutsättningar för ett 
självständigt liv. Om barnavårdsutredningar inte genomförs i enlighet med 
socialtjänstlagens krav och intentioner finns risk för att samhället inte kan erbjuda det 
skydd och det stöd som barn har rätt till. 

Den utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården 
som kommunstyrelsen initierat bedöms ge förutsättningar för fortsatt utveckling av den 
sociala barn- och ungdomsvården i staden. 

Bilagor 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2020-06-03, § 535 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret beskriver i föreliggande tjänsteutlåtande förslag till inriktning för 
uppdragen givna i beslut 2020-06-03, § 535 gällande förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har getts uppdraget att skyndsamt utreda förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på 
förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och 
vårdbehoven för utsatta barn. 

Utredning bör ha särskild fokus på de eventuella brister som kan finnas inom 
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid 
orosanmälningar som myndigheten får sig till del. 

I uppdraget ingår också att lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för att 
garantera en hållbar socialtjänst. 

Bakgrund 
Arbetsmiljö och stabil bemanning 
Under flera år har socialsekreterarna inom myndighetsutövningen haft en ansträngd 
arbetsmiljö med hög personalrörlighet och det har varit svårt att rekrytera 
socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och erfarenhet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, § 667 om plan för arbetsmiljön inom 
myndighetsutövningen inom hela IFO-FH. Ett flertal åtgärder kopplade till 
handlingsplanen har genomförts och pågår fortfarande. Berörda nämnder har genomfört 
analys och prioriteringar av åtgärder lokalt. Vid uppföljningen av planen 2018 redovisade 
berörda nämnder ett omfattande och systematiskt arbete. Åtgärderna kan sammanfattas 
enligt följande: 

• Administrativt stöd genom nya roller så som till exempel administratörer, 
seniorhandläggare, avtalscontroller, jurist, rekryteringsstöd samt 
upphandlingsexpert i syfte att öka socialsekreterarnas tid med brukarna. 

• Förbättrade rutiner, uppdragsbeskrivningar och handläggarskolor för att skapa 
ökad trygghet i yrkesrollen. 

• Förbättrad lokal och central introduktion genom plattformsarbetet. 
• Ökad digitalisering  
• Lönesatsningar för erfaren personal. 
• Satsningar avseende färre medarbetare per enhetschef och 1:e socialsekreterare. 

Vid uppföljningen konstaterades att personalomsättningen och sjuktalen hade minskat 
samt att fler kvalificerade sökande fanns till utannonserade tjänster inom de 
myndighetsutövande delarna inom IFO-FH. Den positiva trenden har till viss del fortsatt 
under 2019. Omsättningen av personal har dock gjort att effekten av insatserna minskat. 
Arbetet måste bedrivas långsiktigt. Statistiken behöver under utredningen brytas ner för 
att följa utvecklingen inom den myndighetsutövande delen inom barn- och 
ungdomsvården. 
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Ökat antal aktualiseringar 
En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns stöd och skydd och 
utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden som kan innebära en 
risk för ogynnsam utveckling. Kännedom om missförhållanden erhålls främst genom 
anmälningar som kommer från andra myndigheter och organisationer och från enskilda. 
Det kan också komma uppgifter från tjänstepersoner vid andra enheter inom 
socialnämnden. Ansökningar från barn och deras familjer ska alltid leda till en utredning.  

Totalt gjordes cirka 23 000 aktualiseringar under 2019 i Göteborgs Stad. Aktualiseringar 
består av ansökningar, anmälningar, och information på annat sätt. Anmälningarna utgör 
83 procent av det totala antalet aktualiseringar. Flera aktualiseringar kan ha inkommit för 
varje enskilt barn eller ung person. Antalet aktualiseringar i staden har stadigt ökat under 
de senaste sex åren då statistiken tagits fram.  

Antal aktualiseringar, Göteborgs Stad 2014–2019 (0–20 år) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12 240 15 760 18 230 20 860 22 310 23 060 
 

Det ökade inflödet är inte unikt för Göteborg utan har uppmärksammats såväl av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) som den nationella samordnaren för den sociala barn- 
och ungdomsvården och trenden finns i hela landet. Socialstyrelsen lämnade i december 
2019 en första rapport med nationell statistik gällande aktualiseringar och konstaterar en 
kraftig ökning av antalet aktualiseringar under de senaste tio åren. Möjliga förklaringar 
som ofta nämns är att det numera är fler personer som anmäler misstanke om att barn far 
illa på grund av att de utsätts för våld, vilket i sin tur kan bero på skärpta regler år 2014. 
En annan möjlig förklaring är ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst och exempelvis 
skola och polis. Ytterligare skäl kan vara den ökade uppmärksamheten kring barn som 
utsatts för våld. 

En bidragande orsak till ökningen av inkomna aktualiseringar sedan 2012 och den stora 
ökningen under 2015 kan ha varit det ökande antalet ensamkommande barn som sökte 
asyl i Sverige. Mottagandet av nytillkomna asylsökande ensamkommande barn minskade 
kraftigt 2016, men motsvarande minskning av det totala antalet inkommande 
aktualiseringar har inte skett vare sig under 2016, 2017, 2018 eller 2019.  

Arbetet med sena utredningar 
Ett omfattande arbete har pågått under flertalet år för att komma till rätta med utredningar 
som pågått längre än 4 månader. Stadsrevisionen har under flera år följt stadsdelarnas 
arbete med att tillse att utredningarna avslutas inom lagstadgad tid och har bedömt att 
nämnderna har vidtagit effektiva åtgärder för att säkerställa att utredningarna slutförts 
inom lagstadgad tid. Samtliga nämnder har efter avslutad granskning 2018 ansetts ha haft 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av att utredningarna följer angiven tidsgräns. 
Samtidigt konstaterades att nämnderna fortfarande inte helt lever upp till kravet på hur 
lång tid en utredning får ta. Revisionen har dock bedömt att nämnderna genom sin 
uppföljning och egenkontroll har kunskap om de utredningar som överstiger fyra 
månader, har gjort analyser och vet orsak till att de är sena. Enligt stadsrevisionen är det 
av största vikt att nämnden fortsätter med en kontinuerlig uppföljning och egenkontroll 
och vidtar ytterligare åtgärder så att lagstiftningens krav kan uppnås.  
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Stadsdelsnämnderna arbetar målmedvetet med att öka skyndsamheten i handläggningen 
av ärenden som rör barn och unga. Vid uppföljningen 2019 redovisade samtliga nämnder 
i att de fortfarande har svårigheter att helt uppfylla lagkravet om en utredningstid om max 
4 månader. Antalet utredningar som inte färdigställts enligt lagstiftarens krav har dock 
successivt minskat för staden som helhet. Antalet utredningar som någon gång under 
perioden 1 januari till 31 juli pågick längre än fyra månader uppgick till 932 (jämfört med 
1 275 år 2018).  

Nämndernas åtgärder under åren för att genomföra utredningarna inom en period om fyra 
månader kan sammanfattas enligt följande: 

• Förstärkning av personella resurser som innefattar rekrytering och stöd till såväl 
chefer och socialsekreterare 

• Rapporter till individutskottet om antal utredningar mer än 120 dagar, varje 
månad eller oftare 

• Lokala handlingsplaner som innehåller skärpta rutiner för verksamheten, 
metodhandledning och omstrukturering av arbetet. 

Kommunstyrelsen har löpande följt utvecklingen i stadens uppföljningsrapporter. Antalet 
sena utredningar varierar över månaderna och över året men har successivt minskat. De 
åtgärder nämnderna har vidtagit har bara delvis gett önskat resultat. Arbetet med att säkra 
kvaliteten måste därför ha fortsatt hög prioritet särskilt i de nämnder som har ett ökat 
antal sena utredningar. Nämnderna har bedömts behöva ha fortsatt beredskap inför det 
höga antalet ärenden och ökade krav på handläggningen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Uppdraget gällande att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande 
barn- och ungdomsvården i staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den 
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn samt att 
lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för att garantera en hållbar socialtjänst 
bedöms vara omfattande. Kompetens gällande HR, ekonomi och verksamheter behöver 
ingå i arbetet med uppdraget. Representanter från såväl verksamheterna som Intraservice 
behöver delta men också brukarperspektivet behöver innefattas.  

Underlag som till exempel ekonomiska nyckeltal, ärende- och personalstatistik bedöms 
viktiga för utredningen. Även underlag som beskriver barnets delaktighet och inflytande i 
processen och underlag som beskriver olika kvalitetsaspekter av verksamheten behöver 
tas fram och analyseras. 

Skyndsamheten bör ställas i relation till omfattningen och djupet på utredningen. Berörda 
nämnder omfattas av den omorganisation som genomförs vid årsskiftet 2020/2021 och 
vars förberedelser sker under hösten. För att möjliggöra nämndernas medverkan i 
utredningen bedöms arbetet behöva ske under hela hösten 2020. Stadsledningskontoret 
gör bedömningen att ärende kan redovisas under januari/februari 2021. Utredningen 
kommer också kunna utgöra grund för de nya socialnämndernas fortsatta arbete. 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och Utbildning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från D angående förhållanden inom 
myndighetsutövning barn och unga i staden  
§ 535, 0858/20  

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på 
förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose 
skydds- och vårdbehoven för utsatta barn. 

2. Utredning bör ha särskild fokus på de eventuella brister som kan finnas inom 
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid 
orosanmälningar som myndigheten får sig till del. 

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i utredningen lämna förslag på de åtgärder 
som konkret krävs för att garantera en hållbar socialtjänst. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 maj 2020, § 432 och den 20 maj 2020, § 482. 

Handlingar 
Yrkande från D den 30 april 2020. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2020. 
Yttrande från SD den 28 april 2020. 
Yttrande från V och MP den 29 april 2020. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) 
yrkar bifall till yrkande från D den 30 april 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) och 
Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från M, L och C den 14 maj 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 14 maj 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m fl 
yrkande bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 april 2020. 

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 april 2020. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-06-03 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 maj 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2020-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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