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Philip Nilsson 
Ordförande 

Susanne Borgelius 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-06-16   

Paragrafer §61-§66   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-17 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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SN AU § 61   SN/2020:12 – 751    
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bilaga SN AU § 61/20.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 62   SN/2020:12 – 751   
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bilaga SN AU § 62/20.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 63   SN/2020:12 – 751   
 
 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen avseende NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bilaga SN AU § 63/20.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 64   SN/2020:12 – 751   
 
 

Beslut om medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
 
 
 
Ärendebeskrivning  
Ärendet avser förslag till medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen för NN och NN 
att ta uppdrag som jourhem gällande barn mellan 0-18 år.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2020-06-09 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott lämnar sitt medgivande enligt 6 kap. 6 § 

socialtjänstlagen till NN och NN för att ta emot barn mellan 0-18 år, för tillfällig 
vård och fostran (jourhem).  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 64/20.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 65   SN/2019:167 - 002 

 

Jourbeslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande fall under 
semesterperioden 

 
Ärende 
Under semesterperioden, 2020-07-01 – 2020-08-31, behöver socialnämnden utöka 
möjligheten att vid behov fatta beslut utanför ordinarie kontorstid och i brådskande 
fall enligt delegation, i samma utsträckning som ordföranden (Susanne Borgelius) 
/vice-ordföranden (Anders Olin och Pia Johnson) preciserade enligt socialnämndens 
delegationsordning och i enlighet med 6 kapitlet §37-§38 Kommunallag (2017:725).  
 

Bakgrund/analys 
Förvaltningen föreslår att socialnämndens arbetsutskotts ledamöter Charlott Enocson 
(M) och Britt Hjertqvist (L) bemyndigas att från och med 2020-07-01 – 2020-08-31 i 
samma utsträckning som ordförande/vice ordförande fatta beslut i socialnämndens 
namn i följande ärenden, preciserade enligt socialnämndens delegationsordning: 

 
 

E.2.2 (Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd) - enligt 
riksnorm och riktlinjer och därutöver upp till + 20 % av 
basbeloppet 

Ordförande/vice ordförande 

E 2.4  (Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd) - över 
riksnorm och riktlinjer mer än 20% av basbeloppet  

Ordförande/vice ordförande 

G 6 Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut 
om att ej fullfölja beslut om omedelbart 
omhändertagande 

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande  

G 8 Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande om det inte längre finns skäl för 
omhändertagande 

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

H 
4.2  

(Boende i form av vård – placering i hem för vård och 
boende) - extern placering  

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

H 
5.2  

(Beslut om bistånd i form av stödboende)  
- extern placering 

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 2 Beslut omedelbart omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år  

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 3  Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden 

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden  

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 7  Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket 
1 och 2 fortfarande behövs 
 

Socialnämnd, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 
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I 15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 17 Beslut om omhändertagande enligt 6 § LVU skall 
upphöra 

Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 22 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge med 
den unge ska utövas när överenskommelse ej kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan 
på nämndens beslut 

Ordförande / vice ordförande  

I 23  Beslut om ett tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 24  Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse ej kan 
nås 

Socialnämnd, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

I 25 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse kan 
nås  

Socialnämnd, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

M 
10 

Boende i familjehem för barn och ungdomar Arbetsutskott, i brådskande fall 
ordförande/ vice ordförande 

 
Samt att ledamöter Charlott Enocson (M) och Britt Hjertqvist (L) bemyndigas att från 
och med 2020-07-01 – 2020-08-31 i samma utsträckning som ordförande/vice 
ordförande fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden delegerade till 
ordförande/vice- ordförande i enlighet med 6 kap. §37-§38 Kommunallag (2017:725).  

 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet informerar nämndsekreterare Philip Nilsson 
om behovet av en förändring avseende hänvisningen till kommunallagens 
bestämmelser om delegationsrätten. Nämndsekreteraren ser ett behov av att 
ledamöterna Charlott Enocson (M) och Britt Hjertqvist (L) bemyndigas rätten att fatta 
beslut på nämndens vägnar i brådskande ärenden i enlighet med 6 kap. §39 
Kommunallag (2017:725).  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-06-09 
‒ Delegationsordning för socialnämnden, fastställd 2020-02-25, § 19 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande:  
‒ Socialnämnden beslutar att bemyndiga ledamöter Charlott Enocson (M) och Britt 

Hjertqvist (L) att från och med 2020-07-01 – 2020-08-31, i samma utsträckning 
som ordförande/vice ordförande, fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden 
delegerade till ordförande/vice- ordförande i enlighet med 6 kap. §37-§38 
Kommunallag (2017:725), i brådskande ärenden i enlighet med 6 kap. §39 
Kommunallag (2017:725) samt i föreliggande ärenden, preciserade enligt 
socialnämndens delegationsordning.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
______________________ 
Sändlista 
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SN AU § 66    
 
 

Information från förvaltningen 

 

 
Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Felicia Mellgren Sandkvist informerar om upplägget inför kvällens 
nämndsammanträde. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 


