
 
 
 
 
 
   

Interpellation till Eva Andersson (S) 

ang. kvalitetssäkring och uppföljning av hem för vård eller boende (HVB) och familjehem 
 
Varje barn som far illa under samhällelig vård är ett gravt misslyckande. När många barn far illa är det 
tecken på att något inte står rätt till i samhället. Under senare tid har förhållandena runtom på 
landets HVB-hem uppmärksammats i media, nu senast i P1:s radiodokumentär ”Den fastspända 
flickan”. Där skildras en flicka som under sin tid vid HVB-hemmet Roslagen Elevhem Tumlebo kunde 
prostituera sig och utsättas för koppleri och hot utan att personalen reagerade. Trots att hon var där 
för att få vård, psykoterapi och undervisning fick hon inget av detta utan upplevde vistelsen som 
förvaring. För detta fick företaget 4800 kronor per dygn från flickans hemkommun. 
 
Familjehem är en annan gren av ungdomsvården som under veckan lyfts fram i media, då tonåringen 
David från Umeå polisanmält sin familjehemsmamma för sexuellt ofredande. Familjehemsföräldrarna 
ska också ha druckit stora mängder alkohol i barnens närvaro.  
 
Vänsterpartiet ser med stor oro på läget i vården av dessa våra mest utsatta och sårbara 
medborgare. I dessa fall har det offentliga tagit över föräldraansvaret, och vi ser skriande tecken på 
att det ansvaret måste tas på mycket större allvar av oss politiker än vad som görs i dag. Vi kan inte 
tåla att den vistelse på HVB-hem eller i ett familjehem som skulle bli deras räddning och hjälp tvärt 
om leder till att de får än ännu mer ångestladdad tillvaro. 
 
HVB-hemmen är det segment av den svenska vårdmarknaden som är allra mest privatiserat. Ungefär 
fyra femtedelar av Sveriges c:a 550 HVB-hem är enskilt drivna verksamheter. Det är vårt ansvar att se 
till att dessa privata företagare drivs av viljan att skapa en trygg och utvecklande tillvaro för barnen 
och inte av viljan att med minsta möjliga insats tjäna en så stor slant som möjligt. För det krävs 
uppföljning och tillsyn. Jag undrar, med anledning av ovanstående: 
 

1) Har Umeå kommun ett avtal med Roslagen Elevhem Tumlebo, och har det i så fall placerats 
barn från Umeå kommun vid Roslagen Elevhem Tumlebo? 
 

2) Vilka egna uppföljningar gör Socialnämnden för att säkerställa att de HVB-hem som Umeå 
kommun anlitar lever upp till kommunens krav på behandling och vård? 

 
3) För hur stor andel av de barn och unga från Umeå kommun som har vistats på HVB-hem har 

vistelsen lett till en förbättrad situation och en positiv social utveckling? 
 

4) Hur säkerställer Socialnämnden att de familjehem som Umeå kommun anlitar är trygga för 
de som vistas där och håller en bra kvalitet, och vilka rutiner tänker ni ändra på för att 
säkerställa att något liknande fallet David inte uppkommer igen? 
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