Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö
Malmö ska motverka isolering av barn på statens ungdomshem
Varje år placeras cirka tusen unga av socialtjänsten på ett särskilt ungdomshem hos statens institutions styrelse
(SiS). Det är barn och ungdomar där socialtjänstens vanliga insatser inte har bedömts vara tillräckliga. Malmö
har under 2015 påbörjat 44 SiS placeringar och haft 64 stycken pågående.
Ekot har gått igenom placeringar enligt lagen om vård av unga, LVU, där barn placerats antingen på grund av
eget destruktivt beteende eller att vårdnadshavare inte kan ge det stöd som den unge behöver. Granskningen
som Ekot gjort visar att under 2015 användes isolering så kallad avskiljning av barn i 787 fall. I Ekots beskrivning
utgör isoleringen en kal cell med en galonmadrass. Granskningen visar också att så små barn som nioåringar
har placerats i isolering. Sveriges agerende har vid upprepade fall kritiserats av bland annat FN, som riktat
skarp kritik och menar att Sverige omedelbart måste sluta med isoleringen av barn. FN jämställer behandlingen
av barnen med tortyr.
När barn behandlas illa har vuxenvärlden en absolut skyldighet att agera. Malmö är Sveriges tredje största stad
och säger sig vilja vara en stad för barn och unga. ”Alla Malmös barn har rätt till framtidstro och en bra start i
livet. Kommunens verksamheter som riktar sig till barn har därför ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnets
bästa ska alltid sättas i första rummet..” står det i Malmöstads budget för 2016.
Malmö bör ta ett aktivt ansvar för att motverka att barn utsätts för missförhållanden och bör kritisera isolering
av barn. Malmö bör också vara en aktiv part för att ta ansvar för att de barn som placerats från Malmö inte
utsätts för övergrepp. Målsättningen med vården på de särskilda ungdomshemmen är att den unge ska kunna
återvända till sitt eget hem eller eget boende. Därför ska socialnämnden följa upp vården och var sjätte månad
ompröva om den unge fortfarande behöver vård. Misstänkta övergrepp på SiS-institution anmäls till
Inspektionen för vård och omsorg(IVO). Vi anser att vid uppföljningen bör socialtjänsten aktivt fråga efter
förekomsten av eventuell avskiljning och om sådan funnits då rutinmässigt anmäla till IVO. Varje fall bör
granskas så att missbruk beivras och alternativ till inhuman avskiljning utvecklas. Malmö ska driva på för att
barnrättsperspektivet är i centrum.
Vi föreslår därför i enlighet med motionen att
Att vid samtliga uppföljningssamtal ska det efterfrågas om isolering förekommit och att de fall av
avskiljning som framkommer rutinmässigt anmäls till IVO.
Att Malmö stad ska vara en aktiv part för att i samband med kontakter med regeringen driva på för att
barn inte ska isoleras och att barnrättsperspektivet stärks.
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