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 Re: Till Hbg åklagare Ulrika Ekvall ! Mikael Nilsson 
& Nord som skrev detta meddelande vet om att hbg 
socialtjänst inte dokumenterade in LVU ansökan rätt 
i deras system även 15 åriga Simon blev överkörd 
helt vad hans ombud/ advokaten Peter Zeijersborger 
borde sett eller vem skall skydda dessa barn 
rättigheter?  

 
Från Lise-Lotte Magné på 2022-12-23 09:50 
Detaljerad information Meddelandeinfo Oformatterad text 
 
 
Vem  skall  svara på detta meddelande vad som gjordes åt detta i er utr åklagaren Ulrika Ekvall 
advokaterna Mikael Nilsson & Caroline Nord att inte ens dessa papper polisen Lotta Borg 
Gustavsson fått in i september 2017 att Simon 15 år inte ens fått vara med / delaktig i 
socialtjänstens LVU ansökan eller läsa och skriva under ett jag eller nej till utan ingen MBL i 
denna BBIC/ vårdplanen handläggaren Magnus Andersson startade upp samma dag han blev 
polisanmäld! En jävsituation som inte ens finns lagligt dokumenterade innan i Hbg socialtjänst/ 
socialnämnden system PRO-CAPITA och vad gjordes i allt detta från er tre åklagaren Ulrika 
Ekvall och advokaterna Mikael Nilsson & Caroline Nord samt Simon J Magné vill veta om även 
från er i Hbg socialnämnd varför inte ens dessa papper finns i ert system advokaten Caroline 
Nord svarat oss om . 
 
 Även finns andra frågor om Simon ännu inte fått svar på sen 20150924 om vad 
han fått vara med om efter han nekades få 
samtalsvård / BUP vård handläggaren Anja Birgmann vägrade lyda sin ena chef Helena Grans 
order att ordna fram ihop med Mats Höjing sen 20140717 men hon vägrade låta Simon med små 
syskon få ! 
 
Hur dessa saker får vinklas året efter över på mig som mamma samt även hvb boende vanvård 
att göda upp mina tre barn akut upp i vikt och skriva även över det på mig ni kan se åklagaren 
Ulrika Ekvall att jag larmade både socialtjänsten, vårdcentralen husläkare skrev orosanmälan om 
20151007 och jag larmade hbg socialtjänst och hbg lasarett om redan 20150720 och i Jan , feb , 
mars , april , maj 2016 ena sonen fått då gå upp nästan till 100 kg = 30 kg på ett års vanvård 
under den så kallade LVU " vården 
Vad är lagligt i allt detta och skriva åter över på mig ? 
 
Vad utr ni tre åklagaren Ulrika Ekvall & advokaterna Mikael Nilsson & Caroline Nord samt polisen 
Lotta Borg Gustavsson & Lars Mellby? 
 
Har ännu inte fått se vad ni alla kom fram i allt detta m.m. viktiga bevis jag lämnade in till polisen 
Lotta Borg Gustavsson 20170901 som ännu ingen visat mig hur jag får ärva allt detta jag inf / 
larmade in om efter vi nekades få hjälp med BUP vård sen 20140718 om jag inte går efter när jag 
inf alla tre barns flykt från deras pappas lgh 20121210 även 20130121 rektorn inf om Simons ord 
måste han slå mig också ännu inte Simon fått svar på vad som gjordes mellan skolans rektor 
Helena och socialtjänsten denna dag han får begära fram ihop med polisens orosanmälan 
20130201 vad som gjordes direkt från socialtjänsten 1 feb 2013 och SOS alarmet 20130330 samt 
alla tre syskonens våldsbrev 20130221 varför lillebrors vittnes brev inte blev hört under hela 2013 
? Så många frågor och även våld inne på detta hvb boende uppe i Kalmar kommun med hänglås 
med kedjor vid deras fönster varför allt detta fått hända honom lagligt! 
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Finns fler hemskheter men börjar här vad är lagligt utr ? 
 
Med vänliga hälsningar en mamma som inte ens fått se vad ni utr eller vad som är lagligt i allt 
detta. 
 
Lise-Lotte Magné & Simon J  Magné 
20221223 Helsingborg 

  


