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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.15 - 10.50.

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kristina Frigert (M)
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Stellan Welin (S) §§ 30-32
Magnus Johansson (V) § 33-38
Lena Linke (MP)

Närvarande
ersättare

Jan-Olof Larsson (S) §§ 30-32
Magnus Johansson (V) § 30-32

Övriga deltagare

Britt-Marie Knutsson, MAS § 31
Anna Jansson, utvecklare § 32
Eva Haglund, enhetschef § 32
Nina Roos, förvaltningschef
Anna-Lena Höglund, sekreterare

Justerare

Birgitta Granström

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 2 maj 2017, kl 10.30.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Birgitta Granström

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2017-04-27 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-05-02 – 2017-05-24.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 30

Godkännande av dagordning
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg:
Ny ersättare till ONAU
Ny ersättare till Hälsorådet
Färjetrafiken till Malmön
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ON § 31

ON 2017/55

Patientsäkerhetsberättelse 2016
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på
god vård och hög patientsäkerhet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och
Patientsäkerhetslagen (PSL) upprätthålls. Varje patient ska känna sig trygg och säker i sin kontakt
med vården.
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det
finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet möjliggör att varje
medarbetare kan utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård ges.
Patientsäkerhetsberättelsen omfattar alla patienter som Sotenäs kommun har hälso- och
sjukvårdsansvaret för.
Beslutsunderlag

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Yrkande

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att en åtgärdsplan tas fram med anledning av de
förbättringsområden som framkommit i rapporten.
Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på Nils Olof Bengtson (M) förslag och finner att
omsorgsnämnden antar detta.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen och beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram
en åtgärdsplan med anledning av de förbättringsområden som framkommit i rapporten.
Åtgärdsplanen ska redovisas till nämnden i höst.
Skickas till

Förvaltningschefen
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ON § 32

ON 2017/39

Ensamkommande asylsökande ungdomar som blir 18 år
Kommunstyrelsen behöver besluta kring hanterandet av ensamkommande barn som blir 18 år.
Detta är en juridisk, ekonomisk och etisk fråga för kommunstyrelsen att ta ställning till. Utifrån
förvaltningens tolkning av rättsläget föreslås kommunstyrelsen att besluta om en rättssäker
hantering av åldersbedömningar, följa Socialstyrelsens rekommendationer gällande asylsökande
18-åringar och erbjuda fortsatt boende i kommunen för asylsökande som blir 18 år innan beslut om
asyl har fattats förutsatt vissa kriterier kopplat till ungdomens skötsamhet.
Ett ensamkommande barn (EKB) kan bli 18 år på två olika sätt: Ungdomen kan fylla 18 år utifrån
den födelsedag ungdomen angav vid inskrivning på Migrationsverket. Ungdomen kan också bli 18
år genom en åldersbedömning som Migrationsverket gör i ungdomens asylutredning. Huruvida
kommunerna ska följa Migrationsverkets åldersbedömning är oklart och Sveriges kommuner har
valt att agera olika kring detta.
Följande ärende har två frågeställningar
1) Hur ska kommunen förhålla sig till Migrationsverkets åldersuppskrivningar?
2) Vilket ansvar ska kommunen ta för de ungdomar som blir 18 år under asylprocessen?
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av omsorgsnämndens arbetsutskott att utreda möjlighet
och förutsättningar för att låta EKB över 18 år bo kvar i kommunen under 2017.
2014 fanns ca tio EKB i Sotenäs kommun. Dessa fick besked om sin asylansökan ett par månader
efter att de hade anlänt till Sverige. Hösten 2015 kom ca sextio nya EKB till kommunen. Få av
dessa har fått svar på sin asylansökan idag. Det innebär att dessa ungdomar nu har befunnit sig i
kommunen i ca 1,5 år utan att få beslut i asylfrågan. Migrationsverket har haft stor arbetsbelastning
som har gjort att asylprocessen har dragit ut på tiden och skapat orimliga livssituationer för de som
väntar på besked. Under 2017 förväntas ca tjugo stycken av dessa fylla 18 år utifrån egen uppgiven
ålder och ytterligare ett antal förväntas bli ålderuppskrivna. Under 2017 förväntas dock samtliga
även få ett första besked i asylfrågan.
2017-03-05 konstaterade Migrationsverket att många av de åldersbedömningar som hade gjorts
under 2016 var bristfälliga. Migrationsverkets egen granskning visade att åldern inte var tillräckligt
utredd i sextio procent av ärendena.
Efter att fler EKB har fyllt 18 år eller har blivit åldersuppskrivna och flyttat till asylboende för
vuxna i annan kommun har det kommit rapporter om flertalet ungdomar som mår mycket psykiskt
dåligt i det nya boendet. En del återvänder till sin anvisningskommun där de får en oviss tillvaro.
I Göteborg rapporteras exempelvis om flertalet hemlösa i målgruppen. Det finns också exempel på
ungdomar som har begått suicidförsök och/eller suicid.
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Forts ON § 32

Socialnämndens ansvar för EKB som blir 18 år klargörs i Socialstyrelsens handbok (nov 2016): Om
det inte finns särskilda vårdbehov (där LVU-kriterierna missbruk, kriminalitet och socialt
nedbrytande beteende ska vara vägvisande) ska ansvarat för ungdomen övergå från kommunen till
Migrationsverket. Då kommuner följer Migrationsverkets uppskrivning av ålder är således
grundantagandet att Migrationsverket tar över ansvaret för dessa ungdomar som då skrivs ut från
kommunernas ungdomsboenden/familjehem och avslutas som ärende i socialtjänsten.
Anledningar för kommuner att inte följa Migrationsverkets åldersbedömningar har bland annat varit
följande: Åldersbedömningen har gjorts i form av en tjänsteanteckning i asylutredningen och inte
tagits som ett enskilt beslut med beslutsunderlag. Verket har inte heller klargjort för kommunerna
på vilka grunder en åldersuppskrivning har skett. Det finns exempel där socialtjänsten som har rättat
sig efter Migrationsverkets bedömning och därmed låtit ett barn fara illa. Detta för att de har låtit en
ungdom bo med vuxna där domstolen sedan kom fram till att ungdomen var minderårig.
Anledningar för kommuner att följa Migrationsverkets bedömningar kan ha att göra med vikten av
att inte låta barn på HVB-hemmen bo ihop med personer som är bedömda att vara överåriga. Det
har inte heller tidigare uppmärksammats att det har funnits anledning för kommunerna att inte följa
Migrationsverkets åldersbedömningar.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-06 § 79.
Yrkande
Stellan Welin (S) föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett
detaljerat förslag i avsikt att asylsökande över 18 år som funnits i kommunen i minst 6 månader ska
kunna stanna kvar i kommunen för att kunna fullfölja sin skolgång.
Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på Stellan Welin (S) förslag och finner att omsorgsnämnden
antar detta.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett
detaljerat förslag i avsikt att asylsökande över 18 år som funnits i kommunen i minst 6 månader ska
kunna stanna kvar i kommunen för att kunna fullfölja sin skolgång.
Skickas till

Omsorgschefen
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ON § 33

ON 2016/106

Information om revisionsrapport
År 2014 gjordes en granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen. I granskningen
rekommenderades ett antal åtgärder för att utveckla verksamheten och säkerställa kvaliteten i
verksamheten. De förtroendevalda revisorerna har beslutat att följa upp vilka åtgärder som vidtagits
avseende effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen. I 2016 års uppföljning är revisionens
bedömning att rekommendationerna beaktats men att arbetet inte är slutfört och att det finns behov
av ytterligare åtgärder. Omsorgsförvaltningen har varit hårt ansträngd och haft svårigheter att
utveckla verksamheten då organisationen inte varit anpassad till verksamhetens behov.
Under 2016 har en tf äldreomsorgschef ansvarat för verksamhetens utveckling och
utvecklingsarbetet påbörjades främst under hösten 2016. I januari 2017 rekryterades en
äldreomsorgschef som tagit vid det påbörjade utvecklingsarbetet. Förvaltningen redovisar vid en
träff med revisorerna och revisionsbyrån 2017-03-29 de vidtagna åtgärder omsorgsförvaltningen
vidtagit och arbetar vidare med.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-07.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-06 § 78.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens redovisade åtgärder.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
Revisionen
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ON § 34

Anmälningsärenden
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.
Ensamkommande barn.
Information om Bankeberg, bostäder för äldre i äldreomsorgsplanen
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 35

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-06 §§ 63—77, 80.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, mars 2017, nr 215-221.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,
mars 2017, nr 468-488.
Färdtjänstärenden, mars 2017, nr 58-60.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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ON § 36

ON 2015/20

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämndens
arbetsutskott Mats Nilsson (S)
Mats Nilsson (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Omsorgsnämndens arbetsutskott.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden entledigar Mats Nilsson (S) från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämndens
arbetsutskott.
Omsorgsnämnden väljer Stellan Welin (S) till ny ersättare i Omsorgsnämndens arbetsutskott till och
med 2018.

Skickas till

Mats Nilsson
Stellan Welin
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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ON § 37

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Hälsorådet Mats Nilsson (S)
Mats Nilsson (S) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i Hälsorådet.
Omsorgsnämndens förslag

Kommunstyrelsen entledigar Mats Nilsson (S) från uppdrag som ersättare i Hälsorådet.
Kommunstyrelsen väljer Lena Linke (MP) till ny ersättare i Hälsorådet till och med 2018.

Skickas till

Kommunstyrelsen
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ON § 38

Färjetrafiken till Malmön
Kristina Frigert (M) ställer fråga om färjetrafiken till Malmön och om det är problem med att
hemtjänsten ska åka över nattetid.
Omsorgschefen besvarar frågan.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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