Sid 1 (3)

Interpellationssvar
Dnr 19KS538-2
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Kommunfullmäktige

Svar på Interpellation från Vänsterpartiet (V) - Har det
gjorts någon konsekvensanalys vid beslutet om
hemtagande av HVB-barn med tanke på
barnkonventionen?
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019, väckte Charlotta
Lagnander - Vänsterpartiet (V) följande interpellation.
”Barnkonventionen har i dagarna fyllt 30 år. Den är ratificerad av Sverige och skall
tillämpas. Den blir svensk lag 2020.
Nyligen har det inom socialnämndens ansvarsområde fattats ett beslut som har
stor påverkan på barn. Det beslut jag avser är förstås beslutet om att ta hem HVBplacerade barn vilket innebär stora konsekvenser för den förebyggande
verksamheten. Förändringen avseende den förebyggande verksamheten skall, så
som det förstås, verkställas omedelbart.
Enligt Barnkonventionen skall
Barnens bästa alltid komma i första hand – artikel 3
Statens/kommunens resurser skall utnyttjas fullt ut för att uppfylla barns
rättigheter – artikel 4
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling – artikel 6
Barn skall inte skiljas från sina föräldrar om det inte för barnets bästa – artikel 9
Frågor:
Har det genomförts någon konsekvensanalys ur ett barns perspektiv av den
förändring som skall ske?
En hemtagning av barn riskerar att andra barn utsätts för risker att bli
omhändertagna då det förebyggande arbetet stängs. Har detta beaktats inför
beslutet?”

Lars Öberg (S), Socialnämndens ordförande fick i uppdrag att besvara
interpellationen.
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Som svar på interpellationen vill jag anföra följande
Svar på fråga 1:
I all myndighetsutövning utgår socialtjänsten från det enskilda barnets behov.
Socialtjänsten använder sig till exempel av en utredningsmodell som heter BBIC
(Barns Behov i Centrum) och samtliga förslag till beslut till nämnd eller på
delegation görs utifrån den modellen. Som en naturlig del görs därför
konsekvensanalyser precis som alla andra överväganden med det enskilda barnets
behov i centrum enligt barnkonventionen.
Svar på fråga 2:
Föreställningen att andra barn kommer att riskera placering utifrån den tillfälliga
omfördelningen av medarbetare från familjestödet är inte förenlig med
Socialtjänstens bedömningar. De familjer som kontaktar familjestödets ordinarie
verksamhet tar del av en serviceinsats från kommunens sida där man är anonym,
besöken ej journalförs och därför heller inte går att följa upp.
Skulle familjestödets personal bedöma att barnet har behov av Socialnämndens
insatser såsom behandling skall en anmälan göras till någon av våra
utredningsenheter (beroende på barnens ålder). Detta görs om barnet riskerar att
fara illa (riskerar att utveckla kriminalitet, missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa) i
hemmet eller andra miljöer barnet vistas i. Där görs sedan en utredning i tidigare
nämnda utredningsmodell. Den utredningen klargör om behövs något bistånd och
om det kan ges på frivillig väg eller om tvångslagstiftning behöver föreslås för
nämnden.
Professionens bedömning är att en insats nu behövs för att ta hem flertalet barn
som idag är placerade utanför hemmet och ska kunna få hjälp genom
öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Samtliga har tidigare utretts och bedömts
behöva placeras utanför hemmet, något man vill undvika för barnets bästa. Ett
barn skall som det står i artikel 9 i FN:s barnkonvention inte skiljas från sina
föräldrar om det inte är för barnets bästa. Med det arbete som nu påbörjat vill vi
tillse att fler skall kunna bo med sina föräldrar och det gör vi genom ett gediget
arbete av mycket kompetenta medarbetare och med det placerade barnets nätverk
och med barnet självt.
Forskning från bland annat Bo Winnerljung, professor i Socialt arbete, visar att
barn placerade i familjehem eller HVB hem har svårare att klara sin skolgång än
barn som inte är placerade. Det arbete som nu påbörjas för att i högre grad ge
stödinsatser på hemmaplan för att dessa placerade barn skall kunna få flytta hem
syftar till att stärka barnens utveckling och möjligheter i livet.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.
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Lars Öberg (S)
Ordförande i Socialnämnden

