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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop Dnr  
 
 Val av justerare Dnr  
 
§ 322 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:60  
 
§ 323 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:83  
 
§ 324 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 3 2022 utskottet BoU 
KS/2022:315  

 
§ 325 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 326 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 327 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  
 
§ 328 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 329 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 330 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 331 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 332 Placering i jourhem Dnr  
 
§ 333 Placering i jourhem Dnr  
 
§ 334 Placering i jourhem Dnr  
 
§ 335 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  
 
§ 336 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 337  Rapport till utskott vid avslutad insats Dnr  
 
§ 338  Rapport till utskott vid avslutad insats Dnr  
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§ 339 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  
 
§ 340 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 341 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 342 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL Dnr  
 
§ 343 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 344 Stadigvarande placering i familjehem Dnr  
 
§ 345 (KS) Umgängesbegränsning enligt 14 § Dnr  
 
§ 346 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 347 Övervägande enligt 13 § LVU Dnr  
 
§ 348  Omprövning enligt 13 § LVU Dnr  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2022-12-15 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

4 
 

 
 
 
§ 322 
Dnr KS/2022:60  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 323 
Dnr KS/2022:83  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till utskottets ledamöter och ersättare bifogas 
inkomna beslut och skrivelser från IFO  gällande individuell sekretess som 
politiken bör ta del av.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 324 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
utskottet BoU 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 juli till 30 september 2022, kvartal 3, har det rapporterats 
totalt tre (3) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har 
rapporterats som ej verkställt beslut och två av besluten har rapporterats som 
verkställda beslut. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-29. Anledning till 
dröjsmål är att det föreligger svårigheter att hitta en lämplig utförare 
av uppdraget. Rekryteringsarbetet fortsätter. 

  
Beslut som har rapporterats som verkställda: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-04-
01. Datum för verkställighet: 2022-10-13. Anledning till dröjsmålet 
av verkställighet var brist på personal i verksamheten.  

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Datum för 
verkställighet: 2022-08-13. Anledning till dröjsmålet av 
verkställighet var den enskildes önskemål att avvakta med insatsen. 
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
• Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 357 
Dnr KS/2022:32  

Information 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Therese Andersson, 1:e socialsekreterare och Marie Lindberg, 1:e 
socialsekreterare, IFO informerar: 

- Läget på enheten barn och ungdom. Högt inflöde men stabilt läge 
med tuffa ärenden. 

- Rekrytering av personal 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO informerar: 
      -     Besked om stadsbidrag på 3,5 miljoner för placering av barn  

- Flera flyktingfamiljer anländer från Ukraina, Hällbacka kommer att 
öppnas upp.  

- Möte i Örbyhus skola med anledning av stökig tillvaro 
- SSPF- samarbete skola, socialtjänst, polis, fritidsgård  

 
Per Angemo, skolchef och Annica Lagman, skolformschef för förskolan 
informerar: 

- Information om Skolinspektionen – resultat och återkoppling 
- Uppdatering om fastighetsfrågorna gällande Centralskolan,  

 
Mats Östling, utredare/utvecklare utbildning informerar: 

- HÖK 21, huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Planering och uppföljning. 
Information gällande utredning av stress.  

Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid informerar: 
- Styrdokument för kultur och fritid 
- Föreningsträffar 
- Nytt bokningssystem-bokningsportal 
- Skolverket – Kulturskolan får bedriva undervisning på skoltid 
- Information kring fritidsgårdarna, samarbete med skola och individ 

och familjeomsorgen 
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