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Plats och tid

Konferensrummet Lina, Björkängen, onsdag 15 april 2015, kl. 16.00-16.15

Beslutande

Bengt Sjöberg (M), ordförande
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Marie Lundin (M), ledamot
Marlene Näslin (M), ledamot
Allan Jakobsson (C), tjänstgörande ersättare
Marianne Asp-Henrysson (C), ledamot
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande
Anne-Charlotte Karlsson (S), ledamot
Anna-Karin Holgersson (S), ledamot
Hans Thorsell (S), tjänstgörande ersättare
Ulf Andersson (S), ledamot
Therese Erikson (V), ledamot
Peter Sporrong (SD), ledamot
Övriga närvarande

Per-Ola Hedberg, socialchef
Tommy Sandberg, kommunchef
Marita Asp, kommunsekreterare
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Förteckning över Kommunstyrelsens protokoll 2015
Ks 2015-04-15

Justering
Godkännande av föredragningslistan

Återtagande av ansökan om vårdnadsöverflyttning enl 6 kapitlet
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8a § Föräldrabalken (FB)
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Ks § 151

Justeriri?
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Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses

Lars-Åke Bergman (S).
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Expediering:

Ks § 152

Godkännande av förpdrayningslistan
Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.
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Expediering:
Skaraborgs Tingsrätt
Sandra Säljö

Ks § 153

Återtagande av ansökan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet
8a § Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun återtar sitt yrkande från 2014-09-03
§ 231, om att Tingsrätten enligt 6 kapitlet 8a § FB utser ................................
som särskilt förordnad vårdnadshavare till ................................. ....................
Bakgrund

När................................. kommer till Sverige som ensamkommande barn och
får uppehållstillstånd ska särskilt förordnad vårdnadshavare utses, och

Kommunstyrelsen i Töreboda ansöker om vårdnadsöverflytt enligt 6 kapitlet
8a § Föräldrabalken.
Ärendet

Då en eller båda föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om
ett barn ska särskilt förordnad vårdnadshavare utses i deras ställe. Sedan

ansökan om vårdnadsöverflytt inlämnats till Skaraborgs Tingsrätt har nya
uppgifteri ärendet framkommit. Faderskapet gällande .......................................
är fastställt av Skaraborgs Tingsrätt. .......................................biologiska far
.................................. har fått uppehållstillstånd i Sverige och kan därför inte
anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden.
Kommunstyrelsens tidigare yrkanden enligt 6:8a FB faller därmed när det

gäller faderns deli ärendet. .......................... mamma befinner sig enligt
uppgift i ........................... Tingsrätten har utsett god man i hennes ställe.
Huruvida ............................... är olämplig som vårdnadshavare är svårt för
handläggare att uttrycka sig om, då han inte har haft kontakt med eller haft
omvårdnaden om .................................... ............... är villig att vara
vårdnadshavare och han vill också med myndigheternas hjälp ha ett bra liv
tillsammans med .......................................
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forts Ks § 153

själv uttrycker dock att han inte vill träffa sin far, att han är
rädd för honom, och ............................. .......................

är i dagsläget placerad enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i
familjehem och är för tillfället
Övriga upplysningar
Enligt uppgift från ......................................... ombud, kommer .........................
ansöka om att bli vårdnadshavare för .............................

Töreboda kommuns socialtjänst bedömer att ...................... är i fortsatt behov
av placering och har en förhoppning om att ........................ samtycker till
detta. Det behövs en planering för umgänge och eventuell flytt för ....................
till fadern. l annat fall får beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU)
övervägas.

Se personakt.
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