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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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