SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 12:10 – 13:15
Mötet ajourneras 12:15 – 13:05

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Tobias Rydell (S)
Gunvor Gransö (KD)
Iréne Karlsson (M)
Ulla Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Ersättare

Johanna Edenblad (S)
Maria Josefsson (L)
Pirjo Ohvo, förvaltningschef § 55
Christoffer Sjögren, sekreterare
Mirko Tolic, alkoholhandläggare § 55
Hans Liljedahl, alkoholhandläggare § 55
Caroline Strand, omsorgschef § 55
Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS § 55
Daniella Uttke, socialsekreterare §§ 56 - 58
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Utses att justera

Tobias Rydell (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2014-04-24 klockan 14:15

Justerade paragrafer

§55- §58

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Tobias Rydell (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då

Omsorgs- och socialnämnden
2018-04-24
§55- §58
Datum då

anslaget sätts upp

2018-04-24

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
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Christoffer Sjögren

2018-05-16
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 55

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till
allmänheten, Mantorptravet - Beslut efter återremiss

§ 56

[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning

§ 57

[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning

§ 58

[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:19

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Mantorptravet - Beslut efter återremiss
Bakgrund
Vadstena Mekaniska AB, 556259-5461, ansöker om stadigvarande året runt
tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på Mantorptravet, Västerlösavägen 12, 590
17 Mantorp, med anslutande uteservering och serveringstid från klockan
11:00 till 01:00 både inom- och utomhus.
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 att återremittera ärendet
för fortsatt beredning för att invänta besked från Skatteverket om alla
skulder är reglerade och F-skattsedeln får behållas.
Sammanfattning
Kompletteringar i ärendet har inhämtats och en ny utredning har upprättats.
Utifrån en helhetsbedömning med beaktande av det som framkommit i
utredningen bedöms bolaget uppfylla alkohollagens krav för att kunna
beviljas serveringstillstånd. Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby förseslås
därav besluta att bevilja bolagets ansökan om stadigvarande tillstånd för
servering till allmänheten. Beslut fattas med stöd av 8 kap. 2 §
alkohollagen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten,
Mantorptravet, 2018-04-17
- Utredning - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten,
Mantorptravet, 2018-04-13
- Bilaga 1 - Utdrag från Skattekonto, bokförda transaktioner
2018-01-05 - 2018-03-22, Vadstena Mekaniska AB, 2018-03-29
- Protokollsutdrag - OSN §40 Stadigvarande tillstånd för servering av
alkohol till allmänheten, Mantorptravet – Beslut, 2018-03-27
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun beslutar att bevilja
Vadstena Mekaniska AB, 556259-5461, ansökan om stadigvarande
året runt tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Mantorptravet,
Västerlösavägen 12, 590 17 Mantorp, med anslutande uteservering
och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00 både inom- och
utomhus. Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen.
2. Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun beslutar även att
förklara paragrafen omedelbart justerad

___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökanden
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Sida

5 (10)

§ 56
[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning
Beslut avser [Sekretess].
Bakgrund
[Sekretess] omhändertogs med stöd av 6 § LVU i juni 2015. Inledningsvis
fattades beslut om umgängesinskränkning, vilket upphävdes 2016-08-16
utifrån att föräldrarna samtyckte till umgängesplaneringen. Umgänge sker
en gång i månaden tillsammans med [Sekretess] samt umgänges-stöd.
[Sekretess] familjehem är med för [Sekretess] trygghet.
Omsorgs- och socialnämndens socialutskott beslutade 2018-03-13 att
begränsa umgänget mellan [Sekretess] och [Sekretess] och deras barn, där
[Sekretess] är ett av dem, till en gång i månaden med umgängesstöd.
Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten i Linköping beslutade 201804-23 att undanröja socialutskottens beslut då domstolen finner att beslut
rörande umgängesinskränkning är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 38 § 3 i kommunallagen
(2017:725). Beslut av det slaget ska fattas av Socialnämnden i en kommun
och kan inte delegeras vidare. Domstolen finner inte heller att det är möjligt
att av skyndsamhet delegera beslutet till socialutskottet.
Sammanfattning
[Sekretess] föräldrar, [Sekretess] och [Sekretess], framför att de inte är
nöjda med befintlig umgängesplanering och har önskemål om att få träffa
sina barn varannan vecka och under flera timmar samt utan familjehemmens
och behandlings-sekreterares närvaro.
Föräldrarnas önskemål om utökade umgängestider är inte förenligt med
[Sekretess] behov. Bedömning görs att umgängena bör fortsätta i dess
nuvarande form enligt umgängesplan, det vill säga:
- [Sekretess] träffar sina föräldrar en gång i månaden med
umgängesstöd samt [Sekretess] familjehem.
- Umgänget ska ske på neutral plats, inte i [Sekretess] familjehem och
inte i [Sekretess] föräldrars hem utan i umgängeslokal eller på
liknande plats.
Beslutsunderlag
- Vård- och behandlingsjournal gällande umgängesinskränkning,
2018-04-24
- Beslut i mål 3043-18 rörande överklagat beslut om
umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, Förvaltningsrätten,
2018-04-23
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56 fortsättning
Beslut
Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget i enlighet med
föreslagen umgängesplan mellan [Sekretess] och [Sekretess] föräldrar.
___
Beslut skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning
Beslut avser [Sekretess].
Bakgrund
[Sekretess] omhändertogs med stöd av 6 § LVU i juni 2015. Inledningsvis
fattades beslut om umgängesinskränkning, vilket upphävdes 2016-08-16
utifrån att föräldrarna samtyckte till umgängesplaneringen. Umgänge sker
en gång i månaden tillsammans med [Sekretess] samt umgängesstöd.
[Sekretess] familjehem är med för [Sekretess] trygghet.
Omsorgs- och socialnämndens socialutskott beslutade 2018-03-13 att
begränsa umgänget mellan [Sekretess] och [Sekretess] och deras barn, där
[Sekretess] är ett av dem, till en gång i månaden med umgängesstöd.
Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten i Linköping beslutade 201804-23 att undanröja socialutskottens beslut då domstolen finner att beslut
rörande umgängesinskränkning är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 38 § 3 i kommunallagen
(2017:725). Beslut av det slaget ska fattas av Socialnämnden i en kommun
och kan inte delegeras vidare. Domstolen finner inte heller att det är möjligt
att av skyndsamhet delegera beslutet till socialutskottet.
Sammanfattning
[Sekretess] föräldrar, [Sekretess] och [Sekretess], framför att de inte är
nöjda med befintlig umgängesplanering och har önskemål om att få träffa
sina barn varannan vecka och under flera timmar samt utan familjehemmens
och behandlings-sekreterares närvaro.
Det är [Sekretess] egna önskemål att umgängena fortsätter på leklandet med
familjehemmet som trygg punkt. Bedömning görs att umgängena bör
fortsätta i dess nuvarande form enligt umgängesplan, det vill säga:
- [Sekretess] träffar sina föräldrar en gång i månaden med
umgängesstöd samt [Sekretess] familjehem.
- [Sekretess] har umgänge via telefonsamtal med sina föräldrar en
gång i månaden.
- Umgänget ska ske på neutral plats, inte i [Sekretess] familjehem och
inte i [Sekretess] föräldrars hem utan i umgängeslokal eller på
liknande plats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 fortsättning
Beslutsunderlag
- Vård- och behandlingsjournal gällande umgängesinskränkning,
2018-04-24
- Beslut i mål 3043-18 rörande överklagat beslut om
umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, Förvaltningsrätten,
2018-04-23
Beslut
Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget i enlighet med
föreslagen umgängesplan mellan [Sekretess] och [Sekretess] föräldrar.
___
Beslut skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58
[Sekretess] – Beslut om umgängesinskränkning
Beslut avser [Sekretess].
Bakgrund
[Sekretess] omhändertogs med stöd av 6 § LVU i juni 2015. Inledningsvis
fattades beslut om umgängesinskränkning, vilket upphävdes 2016-08-16
utifrån att föräldrarna samtyckte till umgängesplaneringen. Umgänge sker
en gång i månaden tillsammans med [Sekretess] samt umgängesstöd.
[Sekretess] familjehem är med för [Sekretess] trygghet.
Omsorgs- och socialnämndens socialutskott beslutade 2018-03-13 att
begränsa umgänget mellan [Sekretess] och [Sekretess] och deras barn, där
[Sekretess] är ett av dem, till en gång i månaden med umgängesstöd.
Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten i Linköping beslutade 201804-23 att undanröja socialutskottens beslut då domstolen finner att beslut
rörande umgängesinskränkning är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 38 § 3 i kommunallagen
(2017:725). Beslut av det slaget ska fattas av Socialnämnden i en kommun
och kan inte delegeras vidare. Domstolen finner inte heller att det är möjligt
att av skyndsamhet delegera beslutet till socialutskottet.
Sammanfattning
[Sekretess] föräldrar, [Sekretess] och [Sekretess], framför att de inte är
nöjda med befintlig umgängesplanering och har önskemål om att få träffa
sina barn varannan vecka och under flera timmar samt utan familjehemmens
och behandlings-sekreterares närvaro.
Föräldrarnas önskemål om utökade umgängestider är inte förenligt med
[Sekretess] behov. Bedömning görs att umgängena bör fortsätta i dess
nuvarande form enligt umgängesplan, det vill säga:
- [Sekretess] träffar sina föräldrar en gång i månaden med
umgängesstöd samt [Sekretess] familjehem.
- Umgänget ska ske på neutral plats, inte i [Sekretess] familjehem och
inte i [Sekretess] föräldrars hem utan i umgängeslokal eller på
liknande plats.
Beslutsunderlag
- Vård- och behandlingsjournal gällande umgängesinskränkning,
2018-04-24
- Beslut i mål 3043-18 rörande överklagat beslut om
umgängesbegränsning enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, Förvaltningsrätten,
2018-04-23
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 fortsättning
Beslut
Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget i enlighet med
föreslagen umgängesplan mellan [Sekretess] och [Sekretess] föräldrar.
___
Beslut skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

