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 2016-01-18 Dnr: 2015-332

  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande beslut vid tillsyn av handläggning av 

ärenden gällande ensamkommande barn 

IVO lämnade 160107 ett beslut där kritik framfördes om hur Munkedals kommuns 

hantering av ärenden gällande handläggningen av ensamkommande barn har 

utförts. IVO finner att handläggningen brister på tre punkter. 

 

 Brister avseende att dokumentera 

 Bristande samtycke från de unga 

 Brister avseende de ungas rättigheter 

 

Sektorn avser att lämna svar på planerade och vidtagna åtgärder avseende IVOs 

beslut enlig bifogad skrivelse.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ingen 

2. Miljö 

Ingen 

3. Folkhälsa 

Beslutet kommer att påverka och förbättra ärendehanteringen samt 

myndighetshanteringen av ensamkommande barn.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att besvara IVO:s beslut med bifogad skrivelse. 

       

 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

IVO 

Rickard Persson Håkan Sundberg 

Socialchef Kommunchef 

Sektor Omsorg  
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 2016-01-17 Dnr: 2015-332

  

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande beslut (dnr 8.5-16484-2015-2) vid tillsyn av 

handläggning av ärenden gällande ensamkommande 

barn 
 

Under senare delen av 2015 har ensamkommande verksamheten i Munkedals 

kommun ökat från 30 barn till 90 barn. Kommunen har inte kunnat expandera i den 

takt som är nödvändig för att kunna tillmötesgå alla krav, dock har intentionen 

naturligtvis varit att göra det. Munkedals kommun har en god grundstomme med 

utbildad personal men har inte varit rustade för den här extrema expansionen. Under 

den här perioden har Munkedals kommun Lex Sara anmält sig själv. Då det stått klart 

att kommunen inte klara av att leverera enligt lagens intentioner.  

Munkedals kommun har under tiden för granskningen haft ett samarbete med fyra 

andra kommunen i norra Bohuslän. Detta samarbete har grundat sig på ett 

gemensamt team av socialsekreterare vars uppgift har varit att utreda och placera 

ensamkommande barn. Det är också här de granskade ärendena har hanterats. 

Förbättringsarbete 

Ett förtydligade i organisationen kommer att ske. Beslutet från Inspektionen för vård 

och omsorg kommer att ligga som grund och bli ett diskussionsunderlag för 

medarbetarna och barnen. Detta kommer att ske i alla delar av verksamheten. 

Munkedals kommun genomgår en organisationsförändring där socialtjänsten 

organiseras om. Detta innebär bland annat att Individ och familjeomsorgen kommer få 

ett ännu tydligare fokus. Organisationen kommer att innehålla en socialchef och en 

avdelningschef för individ och familjeomsorgen som har olika specifika förgreningar 

under sig, där myndighetsutövning av ensamkommande kommer vara en del. 

Munkedals kommun kommer i den nya organisationen hantera sina ärende själv på 

hemmaplan istället för att vara en del i ett samarbete som tidigare. Detta kommer att 

ge en klarare och tydligare insyn i de enskilda ärendena och dess dokumentation. 

Munkedals kommun har under senhösten påbörjat denna etablering för att själva 

kunna utföra dessa utredningar och placeringar. Munkedals kommun kommer initialt 

att rekrytera tre stycken socialsekreterare som kommer att ha som sin primära 

uppgift att arbeta med de ensamkommande barn som är anvisade Munkedals 

kommun. Ärenden kommer att hanteras av socialsekreterare som i motsats till idag 

även kommer att ha en 1:e socialsekreterare som stöd och ärendehandledare.  

Utförandedelen kommer att ha en avdelningschef och som en del i detta kommer det 

rekryteras en integrationsansvarig och en boendekoordinator. Integrationsenheten 

kommer att expanderas med fler föreståndare och boendeassistenter som arbetar 

emot ensamkommande barn.  
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Det kommer att bli ett förtydligade kring fortbildningsbehov och kommer att upprättas 

en utbildningsplan för de som arbetar med integration och ensamkommande barn i 

Munkedal kommun. 

Sammanfattning 

Organisationen håller på att förändras för ett tydligare fokus. Rekryteringar kommer 

att ske både när det gäller leding och direkt arbete. Fortbildning och diskussioner om 

beslutet och skrivningen kommer att ske.  

 

 

Rickard Persson   Anders Hag 

Socialchef    Avdelningschef 

Sektor Omsorg   Stöd 
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