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Yrkande angående – Redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd 
av den problematiska platsbristen hos SiS. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1) Stadsledningskontoret får i uppdrag att bjuda in representanter 
från stadens socialnämnder samt generaldirektören eller annan 
lämplig representant från Statens institutionsstyrelses (SiS) för 
att inför KS redovisa om aktuellt läge och de åtgärder som 
vidtas under mellantiden fram tills en hållbar lösning är på plats 
gällande problematiken med kösituationen/platsbristen hos SiS. 
 

Yrkandet 
Socialtjänsten i Göteborg har gjort en JO-anmälan angående den akuta och 
omfattande platsbristen på Statens institutionsstyrelses (SiS) boenden. I 
vanliga fall ska kriminella ungdomar placeras på statliga SiS-hem men 
socialtjänsten i Göteborg har tvingats placera ungdomar som befinner sig 
under tvångsvård på HVB-hem.  

Det handlar om barn och unga som är så pass farliga att de måste vara 
inlåsta. I stället placeras de på HVB-hem där de kan komma och gå utan 
inlåsning med överhängande risk för deras och andra människors liv och 
hälsa. 

Att socialtjänsten tvingas placera kriminella ungdomar i HVB-hem – trots 
att de ska placeras på statliga SiS-hem innebär dessutom att kommunen 
kan ställas till svars för detta i efterhand. 

SiS har inlett arbetet med att försöka hitta lösningar men det drar ut på 
tiden samtidigt som problemet kvarstår i Göteborg. Det är därför mycket 
viktigt att Kommunstyrelsen informeras om aktuellt läge och de åtgärder 
som staden vidtar under mellantiden fram till dess en hållbar lösning är på 
plats. 
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I samband med dragningarna ska bland annat följande redovisas: 
 

Socialnämnderna 

Hur många står i kö i väntan på en plats? Hur många avvikelser har 
registrerats till följd av platsbrist hos SiS? Hur många anmälningar har 
gjorts till IVO? Vilka åtgärder har vidtagits? Hur hanteras ansvarsfrågan 
SiS vs HVB? 

 

SiS 

Hur många står som helhet i landet i kö i väntan på en plats? Vilka 
åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med köproblematiken? Vilken 
prioriteringsordning tas för Göteborgs räkning? Hur hanteras 
ansvarsfrågan i mellantiden när kommunerna tvingas placera ungdomarna 
på HVB? 
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