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Yrkande angående – Förhållanden inom
myndighetsutövning barn och unga i staden
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
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 skyddsoch 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.

Yrkandet
Tre handläggare inom socialtjänsten i Östra Göteborg skrev gemensamt till sina chefer
under hösten 2019 att det på grund av arbetsbelastningen inte kunnat förhandsbedöma ett
större antal ärenden där barn far illa. Bland annat skriver handläggarna ”Vi ser en
påtaglig risk att vi inte klarar att följa lagen vad det gäller att säkerställa barns skydd.”
Missförhållandena har nu resulterat i att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer
att inleda en granskning av situationen på uppdrag av Göteborgs stad som själv anmält
vad som framkommit.
I anmälan till IVO står det bland annat, ”Situationen på enheten är mycket allvarlig, där
barn med all sannolikhet farit illa under längre tid”. Totalt rör det sig om ett 48 fall,
varav flera bedömts som ”mycket allvarliga” eller ”omfattande”.
Vi känner stor oro för att stadsdelsförvaltningen Östra Göteborgs socialtjänst inte klarat
av att följa socialtjänstlagen:
Förhandsbedömning skall inledas samma dag orosanmälan inkommit. Kommer
anmälan in sent får bedömningen avvakta till påföljande dag. Bedöms det finnas
omedelbart behov kontaktas socialnämnden. Förhandsbedömning skall vara klar
inom14 dagar.
Om det i anmälan eller under en förhandsbedömning framkommer uppgifter om att ett
barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller bevittnat
våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska en utredning om barnets
behov av stöd och hjälp inledas utan dröjsmål.
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IVOs utredning blir en del i att utreda den specifika situation som framkommit
i Östra Göteborg. Vi anser dock att det behöver säkerställas att inga fler
socialtjänstkontor har en liknande situation. Att en rättssäkerhetsfråga som
ytterst handlar om barn- o ungas väl och ve, inte hanteras och följs upp på ett
korrekt sätt är ytterst allvarligt.
Det är självklart att inga medel får stå tillbaka för att undvika att en liknande
situation upprepas. Barnens trygghet och välbefinnande är vårt yttersta
gemensamma ansvar.
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