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Svar på interpellation gällande HVB-hem
Erik Johansson har i en interpellation ställt tre frågor till mig gällande placeringar i HVB-hem. 
Detta är mina svar.

Först vill jag betona att placeringar på HVB-hem är ett område som behöver granskas. SVT:s 
granskning är angelägen och den sätter fingret på flera frågor som behöver belysas och 
problematiseras. Samhället har ett mycket stort ansvar i att säkerställa att de barn och ungdomar 
som placeras får god vård och att placeringen följs upp på ett säkert sätt.

Som ordförande i Individ- och familjenämnden diskuterar jag nästan dagligen barns bästa med 
förvaltningens tjänstemän, och tjänstemännen vet om att jag alltid kräver att barnets egen 
uppfattning ska framgå i alla beslut jag och/eller nämndens arbetsutskott fattar.

Den placerande kommunen har alltid ansvar för att den placerade får god vård och att vården 
noga följs upp genom regelbundna personliga besök på HVB-hemmet och egna samtal med 
barnet eller den unge. Så görs också från Västerås.

1. Varför har Västerås Stad placerat barn på HVB-hem som fått allvarlig kritik av 
IVO?

Vi placerar inte ett barn eller ungdom på ett HVB-hem som har allvarliga brister. 
SVT:s ”svarta lista” är en sammanställning av brister på 50 HVB-hem under 3 års tid. 
Det är alltså inte så att alla 50 HVB-hem har dessa brister just nu. Ett HVB-hem kan 
förändras till det bättre, eller sämre, på ganska kort tid. Exempelvis om hemmet byter 
föreståndare och tongivande personal, så kan verksamheten väsentligt förändras på 
kort tid. Vi är därför noga med att alltid ha uppdaterade uppgifter om HVB-hemmen 
vi placerar hos. Vi lyssnar också alltid in ungdomens egen upplevelse.

Jag kan nämna att vi har två ungdomar som är placerade på ett HVB som finns med 
på SVT:s svarta lista. Ungdomarna själva beskriver att de får väldigt bra stöd av 
personalen och socialsekreterarna som följer upp vården ser också att behandlingen 
bedrivs på ett sätt som ger dem förutsättningar till en bättre framtid. Min bestämda 
uppfattning är att det inte är för deras bästa att omplacera dem.

2. Kände du till att Västerås Stad placerat barn på de kritiserade hemmen innan 
SVT:s granskning?

Som jag nämnde i svaret på fråga ett inhämtar vi alltid uppdaterade uppgifter innan en 
placering görs. Att IVO, som ansvarig och granskande myndighet, uppmärksammar 
brister är väldigt bra. Det betyder att IVO följer upp att hemmet vidtar nödvändiga 
åtgärder. Om ett HVB-hem skulle ha mycket allvarliga brister utgår vi från att IVO 
vidtar ytterligare åtgärder mot hemmet.



•• o

UTVECKLING VASTERAS
3. Kommet du vidta åtgärder med anledning av SVT:s reportage?

Jag har naturligtvis följt rapporteringen och har pratat med förvaltningens tjänstemän 
om den. Jag känner mig ändå trygg med att vi inte placerar bam och ungdomar på 
olämpliga HVB-hem, och att vi vidtar åtgärder om vi under en placering 
uppmärksammar att det finns brister i hemmets verksamhet. Jag kommer att följa upp 
arbetet med placeringar på HVB-hem på samma sätt som jag följer upp 
förvaltningens övriga arbete med ständiga förbättringar av verksamheten.Ii Västerås 
kommer vi alltid att utreda och se över våra placeringar om det är så att vi får 
kännedom om missförhållanden.
Till sist: Jag som ordförande kommer fortsätta att säkerställa att barns och ungas 
synpunkter alltid ska finnas med i de beslut vi fattar. Det betyder att unga ibland 
flyttar utan att IVO har utfört en granskning.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande Individ- och familjenämnden. 2021-06-14
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