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§ 17
Barn till föräldrar i missbruk
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

Dnr 3.4.1-63/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport
2. Socialnämnden
överlämnar
rapporten
till
berörda
stadsdelsnämnder
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Frida
Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande särskilda uttalande:
Barn till föräldrar i missbruk behöver ofta samhällets stöd.
Inspektörernas bedömning är att socialtjänsten är bättre på att
uppmärksamma barnens skyddsbehov än det långsiktiga behovet av
stöd, och att stödinsatser riktade direkt till barnet förekommer i
lägre grad. Detta strider mot intentionerna i lagstiftningen där barns
rätt till stöd är lika stark som rätten till skydd. Vi är oroade över att
bristande stöd också kan leda till att behovet av akuta
skyddsinsatser ökar.
I synnerhet med tanke på att missbruk ofta är ett långvarigt eller
återkommande problem måste socialtjänsten göra mer för att
uppmärksamma barnens långsiktiga stödbehov även utanför ett akut
skyddsstadium. Att leva med en förälder i missbruk är något som
ofta präglar en stor del av berörda barns uppväxt.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.
Ärendet
I rapporten redovisas resultatet från socialtjänstinspektörernas
kvalitetsgranskning av handläggningen gällande barn till föräldrar i
missbruk vid sex stadsdelsförvaltningar. Av granskningen framkommer att barn uppmärksammas i missbruksvården i högre grad
än vid tidigare granskningar och att en stor andel av barnen är
föremål för utredning och insats inom barn- och ungdomsvården.
De utvecklingsområden som identifierats rör framför allt barns
delaktighet och att ett familjeorienterat arbetssätt bör utökas till att
omfatta merparten av ärenden som rör barn till föräldrar i missbruk.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

