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Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Kalle Påsse Sundvall (M), ordförande 

Mats Nyberg (KD), ordförande 

Gunilla Apler (M) 

Magnus Bodin (M) 

Bo Dahlström (M) 

Inga-Lill Kihlberg (C) 

Madelene Höök (L) 

Carita Boulwén (SD) 

Elisabeth Svensson (SD) 

Elisabeth Lyckevall (S) 

Sture Andréasson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

Övriga närvarande Ersättare 

Agnes Karlsson (M) 

Marie Björsell (C) 

Birgitta Grundell (L) 

Annika Ulfsdotter (KD) 

Tina Hald (SD) 

Birgitta Tingdal (S) 

Tjänstepersoner 

Lotta Nord, tillförordnad 

förvaltningschef 

Vera Lagerström, nämndsekreterare 

Josefine Jönsson, nämnsekreterare 

Emelie Sandberg, ekonomi- och 

kanslichef 

Märta Lycken, utvecklingschef 

Ann Törnqvist, verksamhetschef 

Torun Ljungman, utvecklingsledare,  

§ 53 

Kamilla Julin, utvecklingsledare 

  
Personalföreträdare 

Ingela Lindroth Nord, kommunal 

Övriga 

 

 

Plats och tid för justering Digital justering  

   

 Sekreterare Vera Lagerström Paragraf  53 

Underskrifter Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) 

Protokolljusterare Bo Dahlström (M) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-21 Paragraf 53 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-04-21 

Omedelbar justering  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-05-13 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  

  

Vera Lagerström, nämndsekreterare 
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§ 53 Dnr 2022-00064 

Yttrande över remiss - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
- Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om 
ändring i LVU (dnr. 1416–2021/22) 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande, daterat 2022-04-12, över 

remiss -  Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU – Utredning som ett led i 

socialutskottets beredning av frågan om ändring i LVU, till kommunstyrelsen. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande över promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU – Utredning som ett led i 

socialutskottets beredning av frågan om ändring i LVU.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer till fullo i utredningens förslag om 

ändringar i LVU som innebär att ny grund för fortsatt LVU införs samt därtill flera 

följdändringar. Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att utredningen 

presenterar ett väl motiverat och väl underbyggt förslag som innebär att ett tydligare 

barnrättsperspektiv återspeglas i den lag som rör tvångsvård av barn. Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg anser att lagförslaget innebär ett viktigt perspektivskifte 

där synen på barnet som rättighetsbärare stärks och principen om barns bästa 

tydliggörs och stärks.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte yttrande och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-12, där det 

föreslås att nämnden avger yttrande, daterat 2022-04-12, över remiss -  Promemorian 

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av frågan om 

ändring i LVU, till kommunstyrelsen.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yttrande över remiss, 2022-04-12 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-03-15 

Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU (dnr. 1416-2021/22) 
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forts. § 53 
 
Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande, daterat 

2022-04-12, över remiss - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU – Utredning som ett 

led i socialutskottets beredning av frågan om ändring i LVU, till kommunstyrelsen. 

samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


