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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-02 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Fjelie   

Tid 2018-10-02, kl. 08:48-10.09  
 

 

Beslutande Britt Hjertqvist (L) 
Krister Wiman (M) 
Conny Bäck (S)  
Malin Taggu (M) 

vice-ordförande 
ledamot 
ersätter Pia Johnson (S) 
ersätter Anders Widesjö (M) 
 
 

Övriga deltagare Philip Nilsson  
Camilla Levison 
Camilla von Sparr  
Joanna Pemsel 
Christel Turesson 
 

nämndsekreterare   
enhetschef  
socionom 
socionom 
socionom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utses att justera Krister Wiman  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-02 
Omedelbar justering  
 
 
 
 

Paragraf  
§143-§149 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 

 Ordförande   

  Britt Hjertqvist 
 Justerande  

 
 

  Krister Wiman 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-02 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-02   

Paragrafer §143-§149   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-25 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN AU § 143   SN/2018:9 -750  
 
 

Godkännande av jourhem i enlighet med 6 kap 6 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser att utreda familjen NN:s lämplighet som jourhem i förhållande till barn 
för Lomma kommun i enlighet med 6 kap 6 § socialtjänstlagen.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Utskottets handläggning  
Mötet ajourneras 08.53 och återupptas 09.47.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-09-27 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner NN som jourhem enligt 6 kap 6 § 

socialtjänstlagen fram till och med 2018-12-13.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 143  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-02 
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SN AU § 144   SN/2018:9 -750  
 
 
 

Godkännande av jourhem i enlighet med 6 kap 6 § socialtjänstlagen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser att utreda familjen NN:s lämplighet som jourhem i förhållande till barn 
för Lomma kommun i enlighet med 6 kap 6 § socialtjänstlagen.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott godkänner NN och NN som jourhem enligt 6 kap 6 § 

socialtjänstlagen fram till och med 2018-12-13.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 144 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 145   SN/2018:9 -750  
 
 
 

Beslut att ej röja vistelseadress enligt 14 § andra stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut att ej röja vistelseadress för NN enligt 14 § andra stycket LVU.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 14 § andra stycket LVU ej röja 

NN:s vistelseadress till följd av att det finns en påtaglig risk för att NN:s föräldrar 
ska avbryta den behövliga vården.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 145  
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 146   SN/2018:9 -750  
 
 

Beslut att ej röja vistelseadress enligt 14 § andra stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut att ej röja vistelseadress för NN enligt 14 § andra stycket LVU.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 14 § andra stycket LVU ej röja 

NN:s vistelseadress till följd av att det finns en påtaglig risk för att NN:s föräldrar 
ska avbryta den behövliga vården.  
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 146 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-02 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 147   SN/2018:9 -750  
 
 

Beslut att ej röja vistelseadress enligt 14 § andra stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut att ej röja vistelseadress för NN enligt 14 § andra stycket LVU.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 14 § andra stycket LVU ej röja 

NN:s vistelseadress till följd av att det finns en påtaglig risk för att NN:s föräldrar 
ska avbryta den behövliga vården.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 147 
______________________ 
 
Sändlista 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-02 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
SN AU § 148   SN/2018:9 -750  
 
 

Beslut att ej röja vistelseadress enligt 14 § andra stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut att ej röja vistelseadress för NN enligt 14 § andra stycket LVU.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 14 § andra stycket LVU ej röja 

NN:s vistelseadress till följd av att det finns en påtaglig risk för att NN:s föräldrar 
ska avbryta den behövliga vården.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 148 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 149   SN/2018:9 -750  
 
 

Beslut att ej röja vistelseadress enligt 14 § andra stycket LVU 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut att ej röja vistelseadress för NN enligt 14 § andra stycket LVU.   
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beslutar att enligt 14 § andra stycket LVU ej röja 

NN:s vistelseadress till följd av att det finns en påtaglig risk för att NN:s föräldrar 
ska avbryta den behövliga vården.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 149 
______________________ 
 
Sändlista  
 


