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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-09 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdeslokal Flädie   
Tid 2021-02-09, kl. 07:45-08:51 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M) 
Charlott Enocson (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot (digitalt)  
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Emma Pihl  
Felicia Mellgren Sandkvist 
Lindha Höglund  
Johanna Köping Lintott  
 
NN 
Carina Nilsson De Rosa  
 

Nämndsekreterare 
Socialchef/förvaltningschef  
Avdelningschef  
Enhetschef  
Socionom  
 
del av §13 
tolk, del av §13 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-02-09 
omedelbar justering  
 
 
 
 

Paragraf  
§12-§14 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-02-09   

Paragrafer §12-§14   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 12    
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ändra dagordningen enligt följande:  
Ärende tre ändrar sin rubrik till "Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU". Ärende "Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU" 
läggs till därefter. Ärende "Information från förvaltningen" utgår. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 13   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser om socialnämndens arbetsutskott ska besluta att enligt 4 § LVU ansöka 
hos förvaltningsrätten om vård för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet avger NN via tolk ett yttrande över 
förvaltningens utredning och förslag till beslut kring både NN och NN.  
Barnen har via sitt ombud och NN via sitt ombud inkommit med ett skriftligt yttrande 
till arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-01-22, med beslutsförslag och vårdplan 
‒ Yttrande från juridiskt ombud för NN  
‒ Yttrande från juridiskt ombud för NN och NN  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 § LVU hos förvaltningsrätten 

ansöka om vård enligt 1 och 2 §§ LVU avseende NN.  
 
Socialnämndens arbetsutskott ansöker om att förvaltningsrättens eventuella 
beslut om vård ska gälla omedelbart enligt 40 § tredje stycket LVU.  
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 13/21.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 14   SN/2021:23 - 751 
 
 

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser om socialnämndens arbetsutskott ska besluta att enligt 4 § LVU ansöka 
hos förvaltningsrätten om vård för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-02-05, med beslutsförslag och vårdplan 
‒ Yttrande från juridiskt ombud för NN  
‒ Yttrande från juridiskt ombud för NN och NN  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 4 § LVU hos förvaltningsrätten 

ansöka om vård enligt 1 och 2 §§ LVU avseende NN.  
 
Socialnämndens arbetsutskott ansöker om att förvaltningsrättens eventuella 
beslut om vård ska gälla omedelbart enligt 40 § tredje stycket LVU.  
 

‒ Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 14/21.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


