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Sökande
Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsnämnden
231 21 Trelleborg

Motpart
Östra Göinge kommun
KonrÄunstyrelsen
280 60 Broby

Ärendet

Ansökan om överflyttning av ärende från Trelleborgs kommun till
Östra Göinge kommun gällande LM (född 2001). Ärendet gäller
bistånd i form av familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår ansökan.

Skälen för beslutet
Vid en samlad individuell bedömningfinnerIVO att barnet har starkast
anlmytning till Östra Göinge kommun och att samtycke till
överflyttning finns. Hjälpbehovets varaktighet är svårbedömd och
några omständigheter i övrigt som talar för en överflyttaing har inte
framkommit.
IVO har prövat ansökan utifrån de fyra momenten i 2 a kap. 10 § SoL,
det vill säga starJcast anknytning, den enskildes önskemål
hjälpbehovets varalcäghet och omständigheterna i övrigt. IVO har
kommit fram till följande:
1. Barnet har starkast anlmytning till Östra Göinge kommun.
2. Samtycke föreligger till en överflyttning av ärendet.
3. Det går inte att bedöma hj älpbehovets varaktighet.
4. Omständigheterna i övrigt talar inte för en överflyttning.
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1. Starkast anknytning

IVO bedömer att barnet har starkast anknytning till Östra Göm
kornmun i enlighet med 2 a kap. 3 § SoL utifrån folkbokföring och
nuvarande boende.
Barnet är folkbokfört och bor sedan 2015 i Östra Göinge kommun. IVO
bedömer att barnet därigenom har starkast anlmytning till Östra Göinge
kommun.
2. Den enskildes önskemål

IVO bedömer att samtycke till en överflyttning finns.
Av ansökan framgår att barnets vårdnadshavare för närvarande inte
finns i Sverige. Barnet och god man samtycker till en överflyttning av
ärendet och ser fördelar med att ha kontakt med socialtjänsten i Östra
Göinge kornmun.
Av förarbetena till socialtjänstlagen följer att den enskildes önskemål
ska tillmätas mycket stor betydelse i fråga om Överflyttning av ärende.
Det bör normalt sett inte förekomma att ett ärendeflyttasöver mot den
enskildes vilja (prop. 2002/03:53 s. 110). Även om den enskilde
samtycker till en överflyttning kan ansökan dock komma att avslås om
tillräckliga skäl för en överflyttning inte finns.
3. Hjälpbehovets

varaktighet

IVO bedömer att det framkommit att hjälpbehovets varaktighet är
svårbedömd.
Av ansökan framgår att Trelleborgs kommun bedömer att barnet har
behov av placering och stödinsatser till han blir myndig alternativt att
insatserna fortgår till 21-års dagen.
Av förarbetena följer att det typiskt sett bör vara fråga om mångåriga
insatser för att ett ärende ska kunnaflyttasöver (prop. 2002/03:53 s.
110).
4. Omständigheterna i övrigt

IVO bedömer att det inte har kommit fram några omständigheter i
övrigt som talar för att en överflyttning är förenligt med barnets bästa
enligt 1 kap. 2 § SoL.
Även om barnet får anses ha starkast anknytning till den nya
kommunen och vårdbehovet bedöms som varaktigt krävs för att ärendet
skaflyttasöver också att detfinnsandra omständigheter som talar får
en överflyttning. Vid bedömningen är vad som är bästförbarnet
avgörande. Det har inte kommit fram några omständigheter som talar
för att en överflyttning av ärendet är förenligt med barnets bästa eller
att vårdbehovet kan tillgodoses bättre om ärendet handläggs av Östra
Göinge kommun. Endast den omständigheten att barnet får en närmare
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geografisk kontakt med sin handläggare är inte tilhäcMigt i detta
hänseende (Kammarrätten i Göteborg mål nr 3803-14).

Underlag
•
•
•

Ansökan från Trelleborgs kommun.
Yttrande från Östra Göinge kommun.
Uppgift om folkbokföring.

Beslut i detta ärende har fattats av stabssamordnaren Thomas Larsson,
I den slutliga handläggningen har inspektören Tommy Johnson deltagit.
Inspektören Hans Askerlund har varit föredragande.
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Hur man överklagar
Den som vill överklaga Inspektionenförvård och omsorgs beslut ska slcriva
till Fömltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ställs alltså till förvaltaingsrätten
men ska skickas eller lämnas enligt följande:
Postadress:
Inspektionen för vård och omsorg, Box 423, 701 48 Örebro
Besöksadress: Inspektionenförvård och omsorg, Olaigatan 15, Örebro
Tidenföröverklagandefördet allmänna räknas från den dag beslutet
meddelades och ska ha kornmit in till Inspektionenförvård och omsorg
inom tre veckor från detta datum.
Om sista dagenföröverklagande infaller på en lördag, Böndag eller helgdag,
midsommar-, jul- eller nyårshelg, räcker det att skrivelsen kommer in nästa
vardag.
' Överklagandet ska vara sicriflligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut
som överklagas och den ändring i beslutet som klagande begär. Inspektionen
för vård och omsorgs diarienummer ska även anges.
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