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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2019-01-29, kl. 08:32-10.43  

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Lennart Eriksson  
Viktoria Nyman  
Fanny Carlin Bromée  
 
NN  
NN  
Nathalie Medina  

nämndsekreterare 
tf. förvaltningschef  
specialistsocionom 
socionom  
 
del av §15 
del av §15  
juridiskt ombud, del av §15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-29 
omedelbar justering 
 
 
 
 

Paragraf  
§15-§16 

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 2019-01-29   

Paragrafer §15-§16   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-01-29 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-20 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN AU § 15   SN/2019:12 – 759 
 
 

Beslut i enlighet med 11 § LVU om hur vården ska anordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2018-11-22, § 190, att i enlighet med 1 §, 2 § 
och 3 § LVU ansöka om vård för NN hos förvaltningsrätten.  
 
Förvaltningsrätten i Malmö har 2018-12-21, mål nr 12462-18, beslutat att bifalla 
ansökan och beslutat att NN ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket, 2 § och  
3 § LVU. Beslutet har därefter överklagats till kammarrätten.  
 
Ärendet avser beslut i enlighet med 11 § LVU om hur vården ska anordnas för NN och 
var NN ska vistas under vårdtiden. 
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar specialistsocionom Viktoria Nyman och socionom 
Fanny Corlin Bromée information i ärendet. Vid utskottets handläggning närvarar 
vårdnadshavaren NN. Vid utskottets handläggning närvarar även NN och dennes 
juridiske ombud Nathalie Medina, Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB.  
NN:s juridiska ombud lämnar synpunkter på förvaltningens förslag till beslut.    
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-01-22  

‒ Bilaga 1: Vårdplan, 2019-01-23 
‒ Bilaga 2: SiS utredning ungdom, 2019-01-15, reviderad 2019-01-28 

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2018-11-22, § 190 
‒ Protokollsbilaga, 2018-11-22, § 190  

‒ Skrivelse från socialförvaltningen med tillhörande bilagor, 2018-11-20 
‒ Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 12462-18  
‒ Föreläggande från kammarrätten i Göteborg, mål nr 225-19, 2019-01-15 

‒ Aktbilaga 9  
‒ Föreläggande från kammarrätten i Göteborg, mål nr 225-19, 2019-01-11 

‒ Aktbilaga 1-2  
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SN AU § 15 (forts.)  SN/2019:12 – 759 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 11 § LVU medge att NN vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden med tillhörande insatser i form av intensiva 
hemmabaserade insatser i extern öppenvård via Humana då det bedöms vara till 
NN:s bästa.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bilaga SN AU § 15/19 
 
______________________ 
 
Sändlista  
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SN AU § 16    
 
 

Yttrande med anledning av överklagat delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2018-11-22, § 190, att i enlighet med 1 §, 2 § 
och 3 § LVU ansöka om vård för NN hos förvaltningsrätten.  
 
Förvaltningsrätten i Malmö har 2018-12-21, mål nr 12462-18, beslutat att bifalla 
ansökan och beslutat att NN ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket, 2 § och  
3 § LVU.  
 
Kammarrätten i Göteborg har i föreläggande daterat 2019-01-11 och 2019-01-15, mål 
nr. 225-19, begärt att socialnämnden i Lomma kommun ska avge skriftligt svar på 
inkommit överklagande.  
 
Socialförvaltningen har i skrivelse daterat 2019-01-22 lämnat sitt förslag till beslut och 
i skrivelse daterat 2019-01-29 sitt förslag till yttrande.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har att lämna yttrande över överklagat 
delegationsbeslut i enlighet med socialnämndens delegationsordning, C2.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-01-22 

‒ Bilaga 1: Förslag till yttrande, 2019-01-29 
‒ Bilaga 2: SiS utredning ungdom, 2019-01-15, reviderad 2019-01-28 
‒ Bilaga 3: Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-01-29, § 15, 

avseende beslut om hur vården ska anordnas samt protokollsbilaga,  
2019-01-29, § 15 

‒ Bilaga 4: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande som sitt eget och  

översänder detsamma till kammarrätten.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU §16/19 
 
______________________ 
 
Sändlista  


