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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-05-28   

Paragrafer §89-§92   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-29 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-20 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN AU § 89   SN/2019:12 – 759  
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av 
förlängd placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen i form av förlängd 
placering på hem för vård och boende (HVB) för NN.  
 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2019-05-21 att socialnämndens 
arbetsutskott ska bevilja NN förlängd placering på HVB under perioden 2019-05-29 till 
och med 2019-12-29. Detta då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
Utskottets handläggning  
Under utskottets handläggning av ärendet diskuterar utskottet huruvida ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen, med uppdraget att utreda möjligheten att placera NN 
på HVB fram till och med den 31 augusti 2019.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-21  

‒ Bilaga 1: Vårdplan  
‒ Bilaga 2: Uppdrag till utförare  

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialförvaltningen, med 

uppdraget att utreda möjligheten om att placera NN på HVB till och med den 31 
augusti 2019.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 89/19. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 90   SN/2019:12 – 759  
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av 
placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen i form av placering på 
särskilt boende för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-21 

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering på särskilt boende i enlighet 

med 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen under perioden 2019-05-29 till och med  
2019-09-28. Detta då behovet för närvarande inte kan tillgodoses på annat sätt.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 90/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 91   SN/2019:12 – 759  
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av 
placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen i form av placering på 
institution för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-23 

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN placering på institution i enlighet med  

4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen under 3 månader. Detta då behovet för närvarande 
inte kan tillgodoses på annat sätt.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 91/19.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 92   SN/2019:12 – 759  
 
 

Beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag i form av 
förlängd placering 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen i form av förlängd  
placering i familjehem för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen 2019-05-20 

‒ Bilaga: Vårdplan  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar NN förlängd placering i familjehem i 

enlighet med 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen under perioden 2019-05-29 till och 
med 2019-11-29. Detta då behovet för närvarande inte kan tillgodoses på annat 
sätt.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bilaga SN AU § 92/19.  
 
______________________ 
 
Sändlista  


