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Socialnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 maj 2018. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 april 2018 kl. 9:00-12:10 

Ajournering kl. 10:50-10:55 

Plats 
Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 

Omfattning 
§ 73-90 

Beslutande 
Roger Holmberg (S), ordförande 
Lisa Jalmander (M), vice ordförande 
Toni Lavi (S) 
Veronica Selén Ericsson (S) 
Nasim Malik (S) 
Ylva Hällblad (S) 
Erik Ciardi (C) 
Liselotte Ross (V) 
Kerstin Edvinsson (M) § 73-86 
Joachim Almeke (L) 
Lars Petersson (SD) 
 

Ersättare 
Daniel Abrahamsson (S) 
Robin Lenz (S) 
Bengt Thörnblad (C) 
Maria Persson-Engman (V) 
Nikoletta Lettersson (M) 
Karl-Gustav Kyrk (KD) 
 

Övriga 
Cecilia Frid 
Martina Eriksson 
Lotta Hedström 
Niklas Hermansson 
Kristina Appert 
Johnny Lesseur 
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Birgitta Jansson § 73-74 
Carina Björkman § 73-75 
Yvonne Sandin § 73-76 
Susanne Krusell § 82, 85 
Anneli Hilmansson § 82, 85, 86 
Lisa Rosén § 82, 85, 86 
Elisabet Oskarsson § 82, 85, 86, 87 
 
 

 

Sekreterare 
 
 
 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Holmberg (S) Joachim Almeke (L) 
ordförande  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 73 

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Joachim Almeke (L) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 8 maj 2018. 
 
Omedelbar justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde. 
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§ 74 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt  
6 kap 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0203.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-03 inklusive utredning daterad 2018-03-20. 
 
Enhetschef Birgitta Jansson informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen skyldighet att göra 
en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga 
om vårdnad. 
 
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en 
särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar 
emot det (10 § Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant 
förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 § FB) eller varaktigt 
förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten.  
 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till stämningsansökan dnr 
2018/0203.11.03 och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 75 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2017/0709.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10 inklusive yttrande daterat 2018-04-09. 
 
Enhetschef Carina Björkman informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Socialnämnden har till Tingsrätten ingett stämningsansökan avseende 
överflyttnad av vårdnad. Tingsrätten har till socialnämnden ingett föreläggande 
om yttrande i mål T 4430-17. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 76 

Ekonomisk rapport efter mars 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11. 
Ekonomisk rapport efter mars 2018. 
Socialnämnden efter mars 2018, bildpresentation. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för den ekonomiska rapporten. 
 
Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar om nuläget när det gäller 
personlig assistans. Avtal har skickats till Humana Assistans AB för under-
tecknande. Humana håller individuella möten med varje brukare. Senast den  
15 maj ska brukare och personal bestämma sig för om de vill gå över till 
Humana eller inte. Verksamhetsövergång kommer att ske den 1 oktober. De 
ärenden som endast har anställda utifrån PAN-avtal kommer att gå över den  
1 juni. 

Bakgrund 
Varje månad redovisas ekonomisk rapport inklusive helårsprognos. Rapporten 
finns i bilaga. 
 
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -10,5 miljoner kronor, 
vilket beror på underskott för verksamheten för ensamkommande barn och 
ungdomar (-3,5 miljoner kronor) samt utebliven besparingseffekt under 2018 
för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans  
(-7,0 miljoner kronor). Inom övriga verksamheter för personer med funktions-
nedsättning och individ- och familjeomsorg visar prognosen budget i balans, 
men ökade kostnader märks för placeringskostnader, både för barn och vuxna. 
 
Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn för att 
anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer 
från Migrationsverket, fortsätter. Svårigheter finns att upprätthålla en fortsatt 
god och jämlik vård samt komma i fas med den lägre ersättningsnivån. 
Dygnskostnaden för verksamheterna ligger över Migrationsverkets ersättnings-
nivåer. Dessutom finns omställningskostnader för bl. a. personal och långa 
hyresavtal. 
 
Upphandling av verksamheten för personlig assistans försenades och nu pågår 
planering för övergång till entreprenör. Vissa omställningskostnader kommer 
att uppstå i samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt 
förväntas först under senare delen av 2019. 
 
Kostnaderna för placeringar för barn och vuxna har ökat jämfört med första 
kvartalet förra året. Ökningen beror dels på att det är fler placeringar, dels på 
att några personer har omfattande behov vilket medför högre dygnskostnad. 
Arbete har påbörjats för att analysera de ökade kostnaderna för placeringar. 
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Hittills ser det ut som om den positiva prognosen för ekonomiskt bistånd 
täcker underskottet för placeringar.  
 
Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig 
assistans, med anledning av vägledande rättsfall, har lett till att flera personer 
blivit av med sina beslut från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det 
ställs krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket 
medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbets-
belastning och ökade kostnader för socialnämnden. I slutet av 2017 
presenterade Socialdepartementet en rad åtgärder för den statliga assistans-
ersättningen som ska träda i kraft under 2018. Det råder fortfarande en stor 
osäkerhet kring vilka konsekvenserna av dessa åtgärder blir. För 2018 är inte 
dessa förändringar inräknade i anslaget för volymökningar. Effekterna kommer 
att redovisas kommande månader.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter mars 
2018. 
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§ 77 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om införande av 
kompiskort 
Dnr SN 2018/0129.02.05 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-12. 
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Inför kompiskortet i Kalmar daterad 
2018-02-12. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion till kommunfullmäktige inkommit 
med förslag om att ge socialnämnden i uppdrag att införa Kompiskort.  
Kompiskortet har som syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med 
funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Kortet gör 
det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en vän kan följa med helt gratis.  
 
Socialnämnden har under vintern 2017/2018 börjat utreda möjligheter till 
Kompiskort utifrån förbättringsförslag från brukare. Frågan om samarbete 
kring Kompiskort har lyfts till Regionförbundet. Socialnämnden har fått till 
svar att Regionförbundet å sin sida kan sprida information till länets huvudmän 
för kännedom, men att de ej kan initiera och samordna samverkan kring  
Kompiskort.  
 
Utifrån andra exempel i landet gör socialnämnden bedömningen att eventuellt 
införande av Kompiskort behöver utredas utifrån vilka behov som finns  
utifrån olika anpassningar som kultur, fritids- och idrottsföreningar erbjuder i 
nuläget, samt omfattning på Kompiskortets innehåll och till vilka målgrupper. 
Kompiskort kräver samverkan mellan landsting och kommun såväl som i 
kommunen internt. Genom detta föreslår socialnämnden att Kompiskort skall 
fortsätta utredas av socialnämnd tillsammans med kultur- och fritidsnämnd, 
alternativt att frågan om fortsatt utredning lyfts kommunövergripande i 
pågående gemensamt tillgänglighetsarbete. 
 

Överläggning 
Ordförande Roger Holmberg (S) lämnar följande förslag: 
 
Att ge kommunledningskontoret genom den sociala hållbarhetsstrategen med 
ansvar för tillgänglighetsfrågor i uppgift att tillsammans med tjänstepersoner 
från socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att utreda 
möjligheten att införa Kompiskort. 
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Beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att ge kommunledningskontoret genom den sociala hållbarhetsstrategen med 
ansvar för tillgänglighetsfrågor i uppgift att tillsammans med tjänstepersoner 
från socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att utreda 
möjligheten att införa Kompiskort. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 78 

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 
kvartal 1 
Dnr SN 2018/0237.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09. 
Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 1:a kvartalet 2018. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för rapporten. 
 
Verksamhetscheferna Lotta Hedström och Niklas Hermansson informerar om 
de lex Sarah rapporter som handlagts. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i 
verksamheten. En viktig del av detta är att hantera de synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah rapporter som inkommer för att förebygga att brister upprepas 
och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. Som en del av 
socialförvaltningens kvalitetsarbete och kommunens ledningssystem ska 
förvaltningen kvartalsvis rapportera till nämnden de synpunkter, avvikelser och 
lex Sarah rapporter som inkommit och handlagts av förvaltningen. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapport avseende synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah för första kvartalet 2018. 
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§ 79 

Ansökan om bidrag till Drömhotellet 
Dnr SN 2017/0541.02.04 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16. 
Protokollsutdrag § 219 socialnämnden sammanträdesdatum 2017-11-21. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid och ordförande Roger Holmberg (S) informerar i 
ärendet. 

Bakgrund 
Drömhotellet är en ideell förening som hjälper asylsökande ensamkommande 
barn att lösa sin bostadssituation när de fyller eller har blivit åldersuppskrivna 
till 18 år och inte vill flytta till Migrationsverkets anvisade boenden på grund av 
att de inte vill förlora sitt nätverk och sin skola. Föreningen arbetar också med 
att skapa en meningsfull tillvaro genom bra aktiviteter och arbetar för integra-
tion i det svenska samhället.  
 
Föreningen tillhandahåller bostäder på f.d. Mörby hotell i Mörbylånga för ca 50 
ungdomar. Flera av ungdomarna har tidigare varit placerade i Kalmar på HVB 
eller stödboende. Av dessa är det ca 10 ungdomar som ännu inte fått något 
beslut på sin asylansökan.  
 
I slutet av november 2017 beslutade socialnämnden att ge Drömhotellet 
100 000 kronor i bidrag. I slutet av mars 2018 inkom Drömhotellet med en ny 
ansökan om ytterligare 100 000 kronor i bidrag.  
 

Överläggning 
Lars Petersson (SD) yrkar avslag till liggande förslag. 
 
Lisa Jalmander (M) med instämmande av Kerstin Edvinsson (M) och Joachim 
Almeke (L) yrkar avslag till liggande förslag.  
 
Liselotte Ross (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Erik Ciardi (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Efter överläggningen avslutats finner ordföranden att nämnden yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att betala ut 100 000 kronor i bidrag till föreningen 
Drömhotellet.  
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Reservation 
Lars Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet om att stödja Drömhotellet 
med 100 000 kronor. 
 
Lisa Jalmander (M), Kerstin Edvinsson (M) och Joachim Almeke (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 
Lars Petersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Jag reserverar mig mot att ge ytterligare bidrag med 100 000 kronor till 
Drömhotellet och anser att det ligger på Migrationsverkets ansvar.” 
 
Lisa Jalmander (M), Kerstin Edvinsson (M), Joachim Almeke (L), Nikoletta 
Lettersson (M) och Karl-Gustav Kyrk (KD) lämnar följande protokolls-
anteckning: 
 
”M, L och KD anser, som vi framförde i vår protokollsanteckning tidigare, att 
det är viktigt att Kalmar kommun följer de lagar och regler som finns. Det 
innebär att personer över 18 år är Migrationsverkets ansvarsområde och inte 
kommunens, varför vi reserverar oss mot förslaget om ytterligare bidrag till 
Drömhotellet och vi vill istället hänvisa ungdomarna till Migrationsverkets 
boende i enlighet med gällande regler.” 
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§ 80 

Arkivbeskrivning och ny arkivredogörare 
Dnr SN 2018/0239.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09. 
Arkivbeskrivning daterad 2018-04-09. 
Bilaga arkivbeskrivning – organisationsbild, april 2018. 

Bakgrund 
Enligt arkivreglementet för Kalmar kommun skall nämnderna utse  
arkivansvarig samt arkivredogörare för respektive nämnds ansvarsområde. 
Nämnden har sedan tidigare, 2013-01-22 § 21, utsett socialchef Cecilia Frid till 
arkivansvarig. Till ny arkivredogörare, efter tidigare medarbetaren Doris Eile, 
föreslås förvaltningssekreterare Johnny Lesseur utses. 
 
Socialförvaltningen skall upprätta en arkivbeskrivning, där bland annat dessa 
ansvarsfunktioner skrivs in, som innehåller en beskrivning av verksamhetens 
arkivfrågor. Arkivbeskrivningen har reviderats och biläggs tjänsteskrivelsen. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse förvaltningssekreterare Johnny Lesseur till 
arkivredogörare.  
 
Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning. 
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§ 81 

Dataskyddsombud socialnämnden 
Dnr SN 2018/0240.01.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09.  
Utdrag ur Dataskyddsförordningen (GDPR) – Dataskyddsombud. 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 träder den EU-beslutade Dataskyddsförordningen, 
GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Förordningen gäller som 
svensk lag från och med samma datum. 
 
Enligt artikel 37 i Dataskyddsförordningen är myndigheter skyldiga att utse 
dataskyddsombud för sina verksamheter. Dataskyddsombud ska ha en 
självständig ställning, i förhållande till den dataskyddsansvarige, och minst 
svara för information, övervaka efterlevnaden av lagstiftningen, ge råd vid 
konsekvensbedömningar av dataskydd samt samarbeta med och fungera som 
kontaktpunkt för tillsynsmyndighet. 
 
En koncern får under vissa omständigheter utnämna ett enda dataskydds-
ombud för hela verksamheten. Kalmar kommun har beslutat att anställa Sara 
Svensson, kommunledningskontoret, för att verka som dataskyddsombud för 
kommunkoncernen. Varje personuppgiftsansvarig behöver dock, för sin del, 
utnämna ett dataskyddsombud för sitt ansvarsområde. 
 

Beslut 
Sara Svensson, kommunledningskontoret Kalmar kommun, utses till 
dataskyddsombud för socialnämnden. Beslutet gäller från och med 2018-05-25 
och tillsvidare. 
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§ 82 

Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar om ett kvinnofridsärende som tidigare 
rapporterats om till nämnden gällande en anmälan till Inspektionen för vård 
och omsorg. Ärendet har besvarats och utredningen visar att händelsen i 
huvudsak handlar om brister i kommunikationen och missförstånd mellan 
personal inom landstinget och socialförvaltningen. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 83 

Information ny dataskyddsförordning (GDPR) 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar om den nya 
dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som 
träder i kraft den 25 maj 2018. Det är en EU-förordning som gäller alla 
myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner.  
 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft upphör 
Personuppgiftslagen (PUL) och nuvarande dataskyddsdirektivet att gälla. 
Nuvarande registerförfattningar har behövt översyn då den nya lagen innebär 
skärpta regler. Grunden är att endast de personuppgifter som är absolut 
nödvändiga ska finnas.  
 
Utbildningar pågår för att all personal ska få den kunskap som krävs för att 
kunna följa dataskyddsförordningen. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 84 

Rapport årlig uppföljning SAM 
 
Ärendet utgår och kommer att redovisas vid nästa sammanträde. 
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§ 85 

Rapport område våld 
 
Enhetschef Susanne Krusell informerar om organiseringen av vålds-
handläggningen när det gäller vuxna, inom enheten ekonomiskt bistånd 
mottagning/utredning våld.  
 
Från och med juni månad kommer det att vara två socialsekreterare som 
arbetar inom enheten, både med våldsutsatta och våldsutövare, i syfte att 
stoppa våld. För närvarande är fokus på hantering av ärenden som kommer in, 
kartläggning av utvecklingsområden, genomgång av riktlinjer och rutiner i och 
med omorganisationen samt förbättring av samverkan med sjukvården.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 86 

Lägesrapport ensamkommande barn 
 
Verksamhetschef Lotta Hedström lämnar en nulägesrapport när det gäller 
ensamkommande barn. Under 2017 har sju HVB-hem (Hem för vård och 
boende) avvecklats. Från januari 2018 finns HVB Torpet kvar samt två mobila 
team för ungdomar placerade i stödboende.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har ändrats i och med det nya ersättnings-
systemet som infördes 1 juli 2017. Personalkostnaderna har minskats rejält 
eftersom bemanningen har minskat. Kostnaderna är dock för höga i 
förhållande till den statliga ersättning kommunen får. Konsekvensanalys av att 
anpassa kostnaderna till de statliga ersättningsnivåerna pågår. 
 
I nuläget är 100 barn placerade, internt och externt. HVB Torpet har totalt 16 
platser och för närvarande bor 14 ungdomar där. Enligt prognosen kommer 
antalet ungdomar att minska framöver. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 87 

Information Sydostjouren 
 
Enhetschef Elisabet Oskarsson informerar om Sydostjouren, som startade 
under hösten 2015. Samarbetet gällde från början Torsås, Emmaboda, Kalmar 
och Karlskrona kommuner med Torsås som placeringsort. I februari 2017 
tillkom Borgholm och Nybro kommun och verksamheten flyttades till Kalmar.  
 
Numera ingår åtta kommuner i Sydostjouren då även Högsby och Oskarshamn 
kommun tillkommit. Det är sex stycken socialsekreterare anställda och en 
enhetschef på halvtid. Under 2017 inkom totalt 1065 ärenden till Sydostjouren. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 88 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0106 Beslut daterat 2018-03-29 om stadigvarande 
serveringstillstånd för Slipkajen AB, 559137-5083 

- SN 2018/0219 Beslut daterat 2018-04-03 om stadigvarande 
serveringstillstånd för Sportbaren Larmtorget 4 AB, 556676-6720, 
gällande Guldfågeln Arena supporterpuben 

- SN 2017/0731 Beslut daterat 2018-04-05 om avskrivning av 
tillsynsutredning för Stufvenäs Gästgifveri AB, 556642-6747 

- SN 2018/0160 Beslut daterat 2018-04-06 om tillfälligt serverings-
tillstånd för HMT Konsult AB, 559097-0777, gällande Ishallen 

- SN 2018/0096 Beslut daterat 2018-04-09 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Smedby Pizzeria, 969613-3884, gällande Capri 
Pizzeria, Smedbyvägen 

- SN 2018/0214 Beslut om avskrivning av anmälan enligt Alkohollagen 
för Tribe Hotel Witt AB, 556984-9291, gällande First Hotel Witt 

- SN 2018/0222 Beslut daterat 2018-04-16 om avskrivning av 
tillsynsutredning för Kalmar Veterantåg, 832401-3484 

- SN 2018/0212 Beslut daterat 2018-04-16 om avskrivning av 
tillsynsutredning för Intresseföreningen för sjöfart, 832401-7097, 
gällande Sjösjukan 

Sociala utskottet: 
- Protokoll daterade 2018-03-27, 2018-04-03, 2018-04-04 

Delegeringslistor: 
- Familjerätt sida 1-9 
- Vuxen ekonomi och våld sida 1-30 
- Vuxen ekonomi och boende sida 1-44 
- Mottagning barn och familj sida 1-5 
- Utredning barn och familj 251 sida 1-6 
- Utredning barn och familj 252 sida 1-7 
- Utredning barn och familj 253 sida 1-7 
- Placeringsenheten sida 1-5 
- Utredning ensamkommande sida 1-10 
- Familjehemsenheten sida 1-8 
- Mottagning/utredning socialpsykiatri och missbruk sida 1-6 
- Habiliteringsersättning sida 1-28 

Delegeringslista LSS för perioden 2018-03-26 – 2018-04-22 
- LSS sida 1-2 

Utlämnande av allmän handling: 
- SN 2018/0216 daterat 2018-03-26 
- SN 2018/0215 daterat 2018-03-26 
- SN 2018/0257 daterat 2018-04-18 

 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av 
delegationsärenden. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-04-24 

 

§ 89 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Kommunfullmäktige: 

- Utdrag daterat 2018-03-26 § 57 Förslag till ny organisation inför 
mandatperiod 2019-2022 

Förvaltningsrätten i Växjö: 
- Beslut i mål nr 217-18 daterat 2018-03-23 
- Dom i mål nr 512-18 daterad 2018-03-28 
- Dom i mål nr 922-18 daterad 2018-03-28 
- Dom i mål nr 1047-18 daterad 2018-04-12 
- Dom i mål nr 1462-17 daterad 2018-04-11 
- Dom i mål nr 1840-17 daterad 2018-04-12 
- Dom i mål nr 2818-17 daterad 2018-03-27 
- Dom i mål nr 3434-17 daterad 2018-04-13 
- Dom i mål nr 3451-17 daterad 2018-04-09 
- Dom i mål nr 4121-17 daterad 2018-03-29 
- Dom i mål nr 4205-17 daterad 2018-04-05 
- Dom i mål nr 4357-17, 4503-17 daterad 2018-04-10 
- Dom i mål nr 4387-17 daterad 2018-03-26 
- Dom i mål nr 4465-17 daterad 2018-03-20 
- Dom i mål nr 4478-17 daterad 2018-03-29 
- Dom i mål nr 4573-17 daterad 2018-03-21 
- Dom i mål nr 4628-17 daterad 2018-04-11 
- Dom i mål nr 4853-17 daterad 2018-04-13 
- Dom i mål nr 4855-17 daterad 2018-04-11 
- Dom i mål nr 4866-17 daterad 2018-04-11 
- Dom i mål nr 4959-17 daterad 2018-04-11 

Kammarrätten i Jönköping: 
- Dom i mål nr 250-18 daterad 2018-04-11 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av 
kännedomsärenden. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-04-24 

 

§ 90 

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende har anmälts. 
 
 
 
 
 
 


