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§ 37 Dnr 2017-000001  

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 
 
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.  
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§ 38 Dnr 2017-000002  

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Per-Olof Andersson (C) som protokolljusterare, justeringsdag  
2017-04-11.  
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§ 39 Dnr 2017-000003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 41 Dnr 2017-000015  

Åldersupphöjda ensamkommande barn och unga 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om inriktningsbeslut att låta de ungdomar som av 

Migrationsverket blir åldersupphöjda över 18 år samt får avslag på sin asylansökan får 
möjlighet att bo kvar i nuvarande placeringsform fram till dess att beslutet vunnit laga 
kraft.  

2. Socialnämnden beslutar om inriktningsbeslut att låta den som är beviljad vård efter 18 
år enligt SoL och fått ett avvisningsbeslut av Migrationsverket ges möjlighet att bo 
kvar i nuvarande placeringsform till dess att beslutet vunnit laga kraft.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett inriktningsbeslut bör fattas av nämnden då det idag får oanade konsekvenser för den unge i 
det fall vi skulle skriva ut den enskilde till Migrationsverkets boende då den unga av 
Migrationsverket blir upphöjd i ålder. När den unge får ett avslagsbeslut på sin asylansökan från 
Migrationsverket överklagas detta i de allra flesta fall. Det innebär att det fortfarande finns en 
möjlighet för den unge att få ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Väljer vi då att 
skriva ut den unge riskerar vi den unges skolgång, sociala relationer och den trygghet som vi 
hjälpt den unge till under hans/hennes tid i vår omsorg. Sverige riskerar att få allt fler unga som 
väljer att leva som papperslösa på våra gator. Vi kan inte heller vara säkra på att 
Migrationsverket genom sina hittills osäkra metoder att åldersbedöma  har kunnat fatta ett 
trovärdigt beslut. Blir den unge uppskriven i ålder, flyttar till Migrationsverkets boende och 
sedan får uppehållstillstånd har vi genom utskrivning raserat en trygghet för den unge, avbrutit 
skolgången och den unge kommer att hänvisas till Individ-och familjeomsorgen för att få hjälp 
med bostad, försörjning och livsföring i övrigt.   

Socialtjänstens ansvar; 
Av 6 kap. 7 b § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden noga ska följa vården av barn och 
unga genom att besöka och samtala med barnet och med dem som har ansvaret för den dagliga 
omsorgen samt med barnets vårdnadshavare. I den situation som råder behöver socialtjänsten 
särskilt uppmärksamma de ensamkommande barnen som väntat länge på beslut och som är 
oroliga för att få ett avvisningsbeslut . Det är extra viktigt med täta uppföljningar och att 
säkerställa att de vuxna som finns runt barnen ger dem det stöd, skydd och omsorg som de 
behöver.  

Justitieombudsmannen (JO) har kommit med en praxis gällande åldersupphöjningar för 
ensamkommande barn som är entydig. Där framkommer det att fram till dess att ett slutligt och 
överklagat beslut fattas i ett asylärende bör den ålder som sökande uppgivit vid 
ansökningstillfället godtas, om det inte är uppenbart att uppgiften är felaktig. Det innebär att 
Migrationsverkets handläggning och beslut om tex åldersupphöjning av den sökande inte har 
någon rättsverkan för tex socialtjänsten. Detta innebär att socialnämnden går på den ålder som 
den sökande angivit i sin asylansökan och utifrån den beslutad boendeform. 

Enligt det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga, som ännu ej beslutats 
om, skulle kommunen i dagsläget inte erhålla någon ersättning för dessa ungdomar. Dom i 
gällande ovanstående tolkning är att vänta från Kammarrätten inom kort.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 61, 2017-03-22 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 14, 2017-01-25 

Tjänsteskrivelse Pernilla Ekstrand, enhetschef integration, 2017-02-21 

Analys av Stadsjurist Nathalie Glotz Stede avseende JOs yttrande gällande hur kommunen skall 
göra när Migrationsverket skriver upp ensamkommande barns ålder 2016-10-17 

Regeringskansliet: ”Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och 
unga” Promemoria 2016-06-21 

Analys av Stadsjurist Nathalie Glotz Stede avseende kommunens ansvar för ensamkommande 
barn som fyller 18 år, 2016-08-17 

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg 2016-06-28, Mål nr 3482-15 11194-15 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping 2017-02-17, mål nr 300-17 

 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef integrationsenheten, Pernilla Ekstrand 
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§ 43 Dnr 2017-000035  

Lex Sarah, hemvården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende hemvården, har 
mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Rapporten gäller personals agerande på klagomål från brukare. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det finns 
missförhållande.  

Beslutsunderlag 
Utredning enligt Lex Sarah, Sandra Peters, socialchef, 2017-03-10 

Rapport Lex Sarah del 2, 2017-02-18 

Rapport Lex Sarah del 1, 2017-02-20 

Åtgärdsblankett, 2017-02-24 

Skrivelse enhetschef, 2017-02-17 

Skrivelse enhetschef till förvaltningschef, 2017-02-15 

Skrivelse personal till chef, 2017-02-14 

Klagomål, 2014-02-14 

 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef hemvården, Carina Larsson 
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§ 44 Dnr 2017-000043  

Tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att individanpassade lösningar med hjälp av tekniska hjälpmedel är i 
linje med nämndens mål att uppnå en personcentrerad vård.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 flyttade en man in på demensenheten och upplevde då att han inte hade möjlighet 
att röra sig fritt utanför Haganäset. Han reagerade stark på detta, med stor frustration som följd. 
När han ville gå ut, följde personal med för att säkerställa att han inte gick vilse. Detta 
uppfattade mannen som övervakning och frustrationen ökade. Enhetschefen beslutade att 
föreslå en GPS-sändare som mannen kunde ha med sig på sina promenader. Mannen var 
mycket positivt inställd till detta. Som en följd av tekniken har mannen kunnat röra sig fritt 
utomhus, utan att känna sig jagad och förföljd.  

Socialnämnden mål är att alla ska bemötas med respekt och värdighet samt att förvaltningen 
säkerställer att delaktighet och inflytande genomsyrar allt arbete.  

Beslutsunderlag 
Protokolls socialnämndens arbetsutskott § 64, 2017-03-22 

Tjänsteskrivelse, Sandra Peters, socialchef, 2017-03-10 

Skrivelse tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården, Åsa Gustavsson, enhetschef 
demensenheten, 2017-02-13 

 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef demensenheten, Åsa Gustafsson 
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§ 45 Dnr 2017-000042  

SKLs rekommendation för arbete med ökad 
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid.  

Sammanfattning av ärendet 
Våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt 
boende för äldre. Istället förtydligades Socialtjänstförordningen (2011:938, 2 kap 3§) där det 
framgår att det är individens behov som styr personalens tillgänglighet. 

För att stödja kommunernas arbete med att stärka och utveckla kvaliteten har SKL tagit fram 
en rekommendation. De kommuner som väljer att anta rekommendationen kommer under 
2017 få stöd i implementeringen av SKL.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sandra Peters, socialchef, 2017-03-10 

Rekommendation -Kvalitet i särskilt boende, Greger Bengtsson, 2016-12-15 

 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef demensenheten, Åsa Gustafsson 

Enhetschef äldreomsorg, Eva Olsson 

Enhetschef hälso- och sjukvård, Gunilla Petersson 
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§ 46 Dnr 2017-000004  

Delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna.  
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§ 47 Dnr 2017-000005  

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna.  
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§ 48 Dnr 2017-000007  

Information 

Socialnämndens beslut 
Leif Andersson, ordförande, informerar om: 

 Ny arbetsfördelning i hemvården 

 På väg mot 2020, Folkhälsorådet - utvecklingsdag 2 juni 2017 

 

Kristina Lundkvist, controller, informerar om: 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 

Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I februari respektive mars 
månad år 2017 beviljades 3 028 och 2 719 timmar vilket är något lägre än i januari då 3 160 
timmar beviljades. Antal vårdtagare i februari respektive mars var 119 och 122 stycken. 
 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 

Utfallet i mars uppgick till cirka 345 000 kronor, vilket är över budget för perioden. 
 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista mars år 2017 
stod två personer i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var en person i kö till särskilt 
boende, somatik och inte någon kö till korttiden. Däremot har det varit 43 tomma rumsdygn på 
särskilt boende somatik och 121 tomma rumsdygn på korttiden under mars månad.  

 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

Utfallet per den sista mars 2017 visar på ett överskott på 1,5 miljon kronor.  
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§ 49 Dnr 2017-000006  

Personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Leif Andersson, ordförande, informerar om aktuella personalfrågor.  

      

 

 


