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Interpellation
Under sommaren har frågan om HVB-hem återigen blivit en fråga för mediernas granskning.
Upsala Nya Tidning har uppmärksammat flera
exempel på kvalitetsbrister på HVB-hem som
anlitats av Uppsala kommun.
Ett HVB-hem fick stänga med omedelbar verkan
efter inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). På ett annat hem ledde skadegörelse
och bråk till ett flertal polisanmälningar från
grannar till boendet. På ett tredje saknades tillstånd från IVO att bedriva verksamheten, trots att
Uppsala kommun placerat ungdomar där. Dessutom ifrågasattes vårdinnehållet och det saknades
en plan för placeringen på HVB-hemmet.
Dessa fall antyder att socialnämnden har dålig
koll på sin verksamhet - varför de unga placeras,
hur kvaliteten i verksamheten ser ut, samt vilken
kompetens som finns hos de HVB-hem man använder sig av.
Ett omhändertagande är ett stort ingrepp i en
människas liv. Det görs när barnets eller den
unges behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
Att de placeringar som görs är kvalitetssäkrade,
har ett tydligt syfte och vårdinnehåll är helt avgörande för rättssäkerheten.
Socialstyrelsen har tidigare uppmärksammat att
kontrollen av olämpliga familjehem inte är tillräcklig och att samrådsskyldigheten inför en placering inte alltid följs. Det kan innebära att en
kommun placerar en ungdom i ett familjehem
som en annan kommun avrått ifrån. Det finns ett
behov av att skapa en bättre insyn och ökad
transparens i den vård och behandling som bedrivs vid HVB för att socialnämnden enklare ska
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kunna bedöma kvaliteten hos de HVB man överväger att anlita.
Det är oroande att år efter år läsa mediernas
granskningar som visar så pass stora brister.
Brister som socialnämnden rimligtvis borde uppmärksamma själva och åtgärda. Därför vill jag
fråga socialnämndens ordförande:
–

–

–

–

Hur kan socialnämnden teckna avtal med
utförare som inte har tillstånd från IVO
att bedriva sin verksamhet?
Anser du att det är rättssäkert att placera
ungdomar i HVB utan att ha en plan för
placeringen och dess innehåll?
Anser du att det är lämpligt att placera
ungdomar i HVB som andra kommuner
har avrått ifrån?
Hur avser socialnämnden motverka att
placera ungdomar i verksamheter som
har egenpåhittade behandlingsformer
som inte lever upp till evidens och
beprövad erfarenhet?
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