Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Centralens konferensrum, Skutskär

Datum:

2019-01-17

Tid:

08.30-09.00

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2019-01-17

Paragrafer:

1-6

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Jenny Dahlberg
Justerare:
Jan-Åke Olsson

Maj-Britt Jakobsson

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2019-01-17
2019-01-17
2019-02-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Mikael Ybert (S)
Gunn Johansson (C)
Michaela Steadson (V)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Björn Larsson (S)
Anna Högberg (M)
Rose-Marie Westerholm
Glenn Grylin (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

2-4

Paragrafer
2-4
1, 5-6
1, 5-6

Ordinarie ledamot
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rose-Marie Westerholm (S)
Glenn Grylin (SD)
Övriga deltagare
Namn
Claudia Forsberg
Patrik Krohn
Elvira Somvall
xxx
xxx
Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Paragrafer
2-4
2-4
Paragrafer

1
1

Justerarens
signatur

Befattning
Tf teamchef barn och familj
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 1

Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU
Beslut
Då det med hänvisning till vad som framkommit i den företagna
utredningen finner Utbildnings- och omsorgsnämnden att det finns en
påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas om inte behövlig
vård påbörjas.
Utbildnings- och omsorgsnämndens beslutar att hos Förvaltningsrätten
ansöka om beredande av vård i familjehem för xxx enligt 1 och 2 §§ LVU.
Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller beredande av vård för xxx.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj, socialsekreterare Patrik
Krohn och Elvira Somvall informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 BBiC-utredning, ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU, daterad
2019-01-14.
 BBiC, Vårdplan, daterad 2019-01-15.
 Handläggare: Socialsekreterare Patrik Krohn och Elvira Somvall.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningsrätten i Uppsala län
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 2

Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 §
2 st SoL
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja förvaltningens
begäran om förlängd utredningstid till och med 2019-03-11.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § 2 st SoL
avseende xxx.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socialsekreterare Elvira
Somvall informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad.
 Handläggare: Socialsekreterare Elvira Somvall.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 3

Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 §
2 st SoL
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja förvaltningens
begäran om förlängd utredningstid till och med 2019-03-11.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § 2 st SoL
avseende xxx.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socialsekreterare Elvira
Somvall informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad.
 Handläggare: Socialsekreterare Elvira Somvall.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 4

Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 §
2 st SoL
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja förvaltningens
begäran om förlängd utredningstid till och med 2019-03-11.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § 2 st SoL
avseende xxx.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socialsekreterare Elvira
Somvall informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad.
 Handläggare: Socialsekreterare Elvira Somvall.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 5

Rättidsprövning och omprövning av Utbildnings- och
omsorgsnämndens beslut 2018-12-04 § 130 avseende
begränsning av ungänge under pågående vård med
stöd av LVU
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden fastslår att överklagan inkommit i rätt tid
och att nämnden kvarstår vid sitt beslut att behov av begränsningar av
umgänge föreligger.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller rättidsprövning och omprövning av Utbildnings- och
omsorgsnämndens beslut 2018-12-04 § 130 avseende begränsning av
umgänge under pågående vård med stöd av LVU gällande xxx.
Överklagande har inkommit i rätt tid.
I överklagan uppger vårdnadshavaren xxx att han inte fått del av det
beslutsunderlag som legat till grund för nämndens beslut. Uppgiften är inte
korrekt då beslutsunderlaget kommunicerades honom i samband med
information om möjlighet till företräde vid nämndens sammanträde 201812-04. Utifrån att beslutsunderlaget kommunicerats tidigare skedde inget
nytt utskick av samma underlag i samband med att vårdnadshavaren
meddelades beslutet.
Informationen i överklagan föranleder ingen ny bedömning av behovet av
att begränsa umgänget enligt nuvarande beslut.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj, informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad A, daterat 2019-01-15.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningsrätten i Uppsala
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-17

UON § 6

Rättidsprövning och omprövning av Utbildnings- och
omsorgsnämndens beslut 2018-12-04 § 130 avseende
begränsning av ungänge under pågående vård med
stöd av LVU
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden fastslår att överklagan inkommit i rätt tid
och att nämnden kvarstår vid sitt beslut att behov av begränsningar av
umgänge föreligger.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller rättidsprövning och omprövning av Utbildnings- och
omsorgsnämndens beslut 2018-12-04 § 130 avseende begränsning av
umgänge under pågående vård med stöd av LVU gällande xxx.
Överklagande har inkommit i rätt tid.
I överklagan uppger vårdnadshavaren xxx att han inte fått del av det
beslutsunderlag som legat till grund för nämndens beslut. Uppgiften är inte
korrekt då beslutsunderlaget kommunicerades honom i samband med
information om möjlighet till företräde vid nämndens sammanträde 201812-04. Utifrån att beslutsunderlaget kommunicerats tidigare skedde inget
nytt utskick av samma underlag i samband med att vårdnadshavaren
meddelades beslutet.
Informationen i överklagan föranleder ingen ny bedömning av behovet av
att begränsa umgänget enligt nuvarande beslut.
Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj, informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad A, daterat 2019-01-15.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningsrätten i Uppsala
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

