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Bilaga
Under hösten 2015 har IVO fått in lex Sarah-anmälningar av en karaktär som myndigheten inte tidigare har sett. Till skillnad
från vanliga lex Sarah-anmälningar, som rör missförhållanden som är kopplade till en viss enskild individ eller situation, handlar
dessa anmälningar om mer generella och strukturella omständigheter som leder till eller riskerar att leda till missförhållanden.
I tabellen nedan har IVO sammanställt 31 stycken lex Sarah-anmälningar som inkommit under perioden 1 september-8 december 2015. I anmälningarna beskriver kommunerna hur socialtjänstens strukturella omständigheter har förändrats i och med
ankomsten av ensamkommande barn. Samtliga dessa beskriver hur kommunen inte längre kan upprätthålla sitt uppdrag på ett
rättssäkert och för barnen tryggt sätt. Det handlar till stor del om att socialtjänstens utredningar av barnens behov inte håller
tillräckligt hög kvalitet eller tidsramar, utredningar av boenden där barnen placeras är undermåliga eller obefintliga, boenden där
barnen placeras följs inte upp och kommunernas egna HVB brister gällande personal och lokaler.
I sammanställningen nedan har de exempel på brister som kommunerna har angett i sina anmälningar noterats. Samtliga
anmälningar beskriver dock en helhetssituation. Socialtjänstens arbete består av ett antal moment och det är rimligt att anta att
problem på den övergripande nivån som beskrivs i lex Sarah-anmälningarna påverkar kvaliteten i samtliga dessa moment. Att
kommunen inte exemplifierat med en särskild aspekt ska därför inte tolkas som att kommunen saknar problem inom detta
område.
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Dnr

37896/2015

Kommun

Håbo

Datum

08-dec

Bristande
utredningar

x

Bristande
uppföljning

x

Brister på
kommunens HVB

x

Axplock från anmälan

Barnens behov utreds inte. De placeras på
boenden som inte är utredda ordentligt och
socialförvaltningen hinner inte besöka barnen.
Mer personal och lokaler behövs till
kommunens HVB.

37581/2015

Hudiksvall

07-dec

x

Orimlig arbetsbelastning. Ingen hinner träffa
och prata med barnen, ingen utreder barnets
behov, ingen hinner följa upp insatser.

x

Under 2014 hade förvaltningen ansvar för
1 567 ensamkommande barn. Under 2015 ca
12 800. Under november kom i genomsnitt 154
barn per dag.
37636/2015

Malmö

07-dec

x

x

Låg standard på kommunens HVBs lokaler.
Personal anställs utan att kommunen hunnit
träffa dem. Barn avviker. Fullständig statistik
över antalet barn som avvikit saknas.
Under perioden 29 maj till 27 september
placerades 711 barn på boende utan
bedömning.

37640/2015

Malmö

07-dec

x

37479/2015

Göteborg

04-dec

x

x

Ensamkommande barn placeras i familjehem
som inte har utretts.

37849/2015

Nacka

04-dec

x

x

50 ensamkommande barn saknar
handläggare.
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Kontakt saknas helt med många unga. 37
ensamkommande barn bor på HVB med avtal
för 10.

37515/2015

Alvesta

03-dec

x

Tillfälliga boenden (hotell, kursgårdar)
används, men det blir svårt att få ta på ens
sådana boenden.

x

HVB för missbrukare har omvandlats, flera
personer har fått avbryta sin vistelse med
negativa konsekvenser för deras vård.
Mellan maj och oktober ökade antalet barn
placerade i familjehem från 25 till 135.
37632/2015

37405/2015

Halmstad

Sölvesborg

03-dec

03-dec

x

x

x

x

x

x

Förutsättningar saknas för att arbeta
relationsskapande på kommunens HVB.
Barn placeras i privata hem som inte är
utredda. Familjehem tar emot betydligt fler än
vad som är rimligt, just nu finns exempelvis 7
placeringar på ett och samma familjehem.
Barn placeras på tillfälliga boenden ex. hotell.
Går inte att få tag på gode män.

37262/2015

Umeå

02-dec

x

x

x

Ett stort antal ensamkommande barn får i
dagsläget inte personlig kontakt med en
socialsekreterare.
Kan inte uppfylla lagstiftarens krav på
rättssäkerhet för de barn och unga som
placeras på HVB eller familjehem.

37218/2015

Uddevalla

01-dec

x

x

x
Brister och omständigheter som inte är bra för
de placerade barnen riskerar att inte
uppmärksammas i tid.

37155/2015

Sollentuna

30-nov

x

x

Kunskapen om varje enskilt ensamkommande
barn är lågt. Matchningen brister, kommunen
har haft 10 sammanbrott på jourhem.
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37041/2015

Kiruna

27-nov

x

x

Utlysta tjänster förblir otillsatta. Samtliga
hanläggare arbetar med ensamkommande.

36875/2015

Ronneby

26-nov

x

x

Socialförvaltningen saknar insyn i de
familjehem där barnen och ungdomarna bor.
Hinner inte utreda barnens behov.

36739/2015

Strömstad

25-nov

x

x

Hinner inte utreda jourhem och familjehem
innan placering.
Hinner inte följa upp placering.
Kan inte rekrytera behöriga handläggare.
Socialförvaltningen hinner inte utreda, upprätta
vårdplaner eller göra skyddsbedömningar.

36715/2015

Mörbylånga

25-nov

x

x

Socialsekreterarna uttrycker att situationen "är
på alla sätt ohållbar".
Ingen kontroll över transporter från
transitboende till HVB, händer att barn inte
kommer fram.

36719/2015

Ovanåker

25-nov

x

Nämndens kapacitet har överskridits, den
nuvarande situationen är ohållbar och man
hinner inte utreda ärenden på ett rättssäkert
sätt.
Undanträngningseffekt leder till att problem
skapas i den ordinarie verksamheten.
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Kommunen har 160 barn utan handläggare.

36810/2015

Tanum

24-nov

x

x

x

Fokus ligger på att ordna tak över huvudet och
mat för dagen.
Arbetsbelastningen leder till att flertalet
handläggare blivit sjukskrivna.

36659/2015

Huddinge

24-nov

x

36479/2015

Forshaga

23-nov

x

36246/2015

Mörbylånga

19-nov

36096/2015

Kalix

17-nov

36053/2015

35694/2015

Hallstahammar

Helsingborg

17-nov

11-nov

x

Akut arbetssituation för socialsekreterare.
Utredande placeringssamtal är undermåliga,
endast 1,5 timme per barn.

x

x

x

x

62 ensamkommande barn saknar
handläggare. Hinner inte utreda boenden eller
anställa personal i tillräckligt hög takt.

Ökat antal boende på HVB har lett till ökad
otrygghet, stress och aggressivitet.
Saknas utrymme för gemensamma aktiviteter.
Saknar tid för att integrera ungdomarna i
samhället.
Utredningstider kan inte hållas och
uppföljningar av placeringar görs inte enligt
lagen.

x

x

Den ständiga förändringen på boendet och i
personalgruppen skapar otrygga förhållanden
och irritation barnen emellan. Detta har vid
några tillfällen lett till handbegripligheter mellan
de boende.
Utredningssituationen hårt pressad.
Kommunen har 40 ärenden som inte kunnat
tilldelas någon hanläggare.
Ungdomar sover i gymnastiksalar.
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35430/2015

Simrishamn

09-nov

x

x

x

På kommunens egna HVB har vi förtätat.
Denna förtätning gör att det bor två, eller flera,
ungdomar i de flesta rummen. Ökar risken för
spänningar mellan ungdomarna.

35157/2015

Habo

05-nov

x

x

x

Svårt att rekrytera socialsekreterare och gode
män.
Kvaliteten på utredningarna är låga och
tidsgränser hålls inte.

34254/2015

Landskrona

26-okt

x

x

x
Konstant överbeläggning på HVB. Uppföljning
av placeringarna görs ej.

33088/2015

Västerås

16-okt

Stora brister på den totala handläggningen.
Brist på kompetent och erfaren personal.

x

Akut personalsituation på kommunens HVB.
Undermåliga lokaler. Personal anställs utan att
utdrag från belastningsregistret görs.
31516/2015

Trelleborg

08-okt

30724/2015

Norrtälje

06-okt

29783/2015

Hässleholm

02-okt

x

x

x

x

Fram till femte oktober har 1 923
ensakommande barn kommit till Trelleborg. 52
% av registrerade barn och unga i Trelleborg
har avvikit.

x

Lagen följs inte gällande utredningar och
uppföljningar av barnen. Jourhem utreds inte,
kvaliteten på HVB kan inte säkerställas.

x

Ökning från 60 till 150 ensamkommande barn.
Barn placeras på HVB för andra målgrupper.
”Vi hamnar i situationer att placera barnen utan
personal-eller att placera med personal och då
på madrasser i vardagsrum, vilket vi hittills
föredragit.”

