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Carina Björkman 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 152 

Fastställande av dagordning samt protokollsjusterare 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Liselotte Ross att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 9 oktober 
2018. 
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§ 153 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0539.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-05 inklusive utredning daterad 2018-08-14. 

Bakgrund 
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är 
uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse 
familjehemsföräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva 
vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 
 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till stämningsansökan dnr SN 2018/0539 
och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 154 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0522.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-29 inklusive utredning daterad 2018-08-23.  

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 
förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8a § 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 SN 2018/ 
0522 och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 155 

Delårsuppföljning och prognos augusti 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10. 
Delårsuppföljning och prognos augusti 2018. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för delårsuppföljningen. 
Socialchef Cecilia Frid redogör för måluppföljningen. 

Bakgrund 
Efter augusti presenteras delårsuppföljning och prognos samt måluppföljning 
efter tertial 2. Sammanställningen görs efter en kommungemensam mall. 
 
Socialnämnden har stora utmaningar i att nå en budget i balans. Huvudsakligen 
beror detta på tre orsaker. Det ena är förändringar i nationell politik gällande 
mottagande av asylsökande som har inneburit svårigheter att planera och 
dimensionera verksamheten. Antalet asylsökande har minskat kraftigt under 
sommaren. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet att minska 
ytterligare under resten av året. Därmed sker kraftig minskning av intäkterna. 
Prognosen för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar visar 
underskott med -7,0 miljoner kronor. 
 
Den andra orsaken är att planerade organisatoriska förändringar inte har 
kunnat komma till stånd med anledning av förseningar av övergång till 
entreprenaddrift av personlig assistans. Full besparingseffekt för övergång till 
entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under 
senare delen av 2019 (-6,0 miljoner kronor). 
 
Den tredje anledningen är ökade kostnader för placeringar av såväl barn som 
vuxna. Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och 
familjehem medför ett prognostiserat underskott (- 13,4 miljoner kronor) 
medan öppenvård och familjerätt visar överskott (+ 0,9 miljoner kronor). 
 
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -18, 0 miljoner kronor, 
vilket är en försämring med 2,5 miljoner kronor sedan juni. Positiva trender är 
att utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska (+ 7,5 miljoner kronor) 
samt att prognosen för verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
och socialpsykiatri visar budget i balans. 
 
För att öka effektiviteten i styrning och ledning av förvaltningens verksamheter 
införs ett processorienterat arbetssätt. Processorienteringen ger bättre 
förutsättningar att förstå, styra, följa och förbättra verksamheten vilket på sikt 
förväntas ge positiva effekter. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning och prognos samt 
måluppföljning efter augusti 2018. 
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§ 156 

Ej verkställda beslut kvartal 2 2018 
Dnr SN 2018/0289.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10. 
Sammanställning av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018. 

Bakgrund 
Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens 
revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 16 kap 6 § f-h, 
socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre 
månader ska rapporteras.  
 
I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 2:a 
kvartalet 2018. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med 
datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt 
ärenden som tillkommit under senaste kvartalet. 

Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL 

Verkställighet har inte kunnat ske i ett ärende p.g.a. att den enskilde tackat nej. 
I de andra har verkställighet ej kunnat ske p.g.a resursbrist eller annan personlig 
omständighet hos den enskilde, ex. missbruk eller dåligt mående. Det har 
tillkommit två nya ärenden gällande dagverksamhet.  
 
Ej verkställda inom SoL/individ- och familjeomsorg, IFO, har minskat med 
fem ärenden samt minskat med tre ärenden inom SoL/omsorg om 
funktionshindrade/funktionsnedsatta, OF.  

Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS 

Verkställighet har i huvudsak inte kunnat ske utifrån brist på kontaktpersoner 
och bostad med särskild service. När det gäller kontaktpersoner inom LSS har 
beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen 
kontaktperson. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej 
till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen 
träffat den enskilde.  
 
Fem ärenden är delvis verkställda. Majoriteten av ärendena gällande 
kontaktperson har ej verkställts p.g.a. resursbrist. Tio ärenden är i behov av 
omprövning av handläggare p.g.a. ändrade förhållanden för den enskilde, ex. 
försämrad hälsa och behov. Ansvarig handläggare för rekrytering har påtalat 
detta för respektive handläggare för ärendet. Fem ärenden är förhandsbesked 
om bostad med särskild service för vuxna. Fyra ärenden väntar på bostad för 
vuxna som ska påbörjas årsskiftet 2018/2019. Ett par personer har tackat nej 
till erbjuden bostad och några har fått erbjudande framöver. Två personer har 
tackat nej till erbjuden insats gällande ledsagarservice.  
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Det har tillkommit nio nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson och 
korttidsvistelse, sedan senaste kvartalet. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda 
beslut för 2:a kvartalet och överlämnar denna till kommunfullmäktige. 
  
Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna. 
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§ 157 

Stimulansmedel till satsning på välfärdsteknik 
Dnr SN 2018/0548.03.02 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10. 
 
Administrativ chef Kristina Appert redogör för förslag till satsning. 

Bakgrund 
Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik i 
verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Utav 
anslaget har Socialnämnden tilldelats 996 tusen kronor. Pengarna måste 
användas före 2018 års utgång.  
 
SKL´s rekommendationer är att kommuner kan satsa bidraget på vad som 
helst som ökar digitaliseringen, antingen infrastruktur, utbildning eller tekniska 
hjälpmedel.  
 
En förutsättning för att öka digitaliseringen är att samtliga ca 90 arbetsplatser 
vid socialförvaltningen har internetuppkoppling och Wi-fi. Förslaget är därför 
att hälften av stimulansbidraget finansierar satsningar på fiberanslutningar och 
Wi-fi.  
 
Resterande bidrag bör satsas på en utökning av datorer, läsplattor, 
mobiltelefoner, mötesutrustning för digitala möten, digitala hjälpmedel till 
brukare etc. 
 
Nedan följer exempel på möjliga satsningar: 

 Bättre mötesutrustning för digitala möten. Skärmar, högtalare etc. 

 Mobiltelefoner för digitala lösningar 

 Läsplattor till brukare 

 Taligenkänning (Tal-till-text)  

 Evondos -automatisk medicindosering  

 Japanska toaletter  

 Duschrobot   

 SEM Glove - Extra-muskel vante 

 Safebase - sensorer för sängar som alternativ till tillsynskamera  

 Somnox - smart kudde som "andas" tillsammans med den som ska 
somna och ger lugnande effekt  

 Påminnelseapp för vårdtagare 

 Digital signeringslista 

 LifeCare HSL Avvikelse   
 
Sammanfattningsvis innebär förslaget att satsning i första hand sker på 
infrastruktur. Resterande bidrag satsas på några av de exemplifierade förslagen 
som är möjliga att införskaffa under innevarande år.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att stimulansmedel till satsning på välfärdsteknik ska 
användas enligt förslag. 
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§ 158 

Rapport tillbud och arbetsskador 
Dnr SN 2018/0550.11.01 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11. 
Rapport tillbud och arbetsskador. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för rapporten samt informerar om de 
tillbud och arbetsskador som har rapporterats under perioden maj till augusti 
2018. 
 

Bakgrund 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att 
årligen följa upp och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Enligt socialförvaltningens årshjul ska tillbud och arbetsskador rapporteras till 
socialnämnden i februari, maj och september. 
Resultatet för maj-augusti sammanställs och redovisas för socialnämnden. 
 

 
Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 159 

Utredning av möjligheten att tillskapa platser i 
härbärge/stödboende för hemlösa 
Dnr SN 2018/0551.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-17. 
Idéburet – offentligt partnerskap. 
 
Socialchef Cecilia Frid redogör för utredningen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med 
frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i 
härbärge/stödboende till hemlösa.  
 
Sedan tidigare finns uppdrag att ta fram underlag till förslag om utformning av 
stödboende. Det är konstaterat att behov av stödboende finns för att utgöra en 
kompletterande del i vårdkedja för personer med missbruk. 
 
I utredningsuppdraget har även frågan om kommunens ansvar för EU-
migranter som inte kan ordna bostad på egen hand ingått. 
 

Utredning 
Kalmar socialtjänsts insatser vid akut hemlöshet bygger i stor på de nationella 
riktlinjernas modell för vårdkedja. Vårdkedjan saknar dock viktiga insatser för 
att fullt ut fungera på ett behovstillfredsställande sätt. I socialnämndens 
riktlinjer beskrivs en prioriteringsmodell utifrån de resurser som idag finns att 
tillgå. De viktiga länkarna i form av härbärge och stödboende som beskrivs i de 
nationella riktlinjerna av vårdkedjans innehåll saknas i Kalmar. 
 
Socialförvaltningen har haft dialog med Kalmar Stadsmission. Kalmar 
Stadsmission beskriver i framtaget förslag till Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Kalmar stadsmission, Svenska kyrkan i Kalmar och Kalmar 
kommun, att de under många år mött behov av ett akutboende för människor i 
hemlöshet. 
 
Utifrån Socialnämndens beslutade uppdrag och ansvar (reglemente och 
Socialtjänstlagen) framgår av utredningen att Socialnämnden har det 
övergripande ansvaret för kommuninvånare och de personer som tillfälligt 
vistas i kommunen. Detta innebär att Socialnämnden inte har något 
långtgående ansvar för EU-medborgare utan uppehållstillstånd. Ansvaret 
sträcker sig endast till enstaka akuta bistånd efter bedömning om den enskildes 
behov av mat, logi eller resekostnader för att ta sig tillbaka till sitt hemland. 
Socialnämndens budget är anpassad efter detta uppdrag. Det utvidgade 
ansvaret om att prioritera andra grupper ställer krav på ett politiskt beslut 
(kommunfullmäktige).  
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Det finns en tydlig avgränsning mellan Socialnämndens ansvar och Kalmar 
Stadsmissions avsikter att ge hjälp och stöd till utsatta människor. 
Socialnämndens ansvar regleras av Socialtjänstlagen medan Kalmar 
Stadsmission ges möjlighet att se till alla människors behov utan begränsning 
av människors kommuntillhörighet/vistelseort eller nationalitet.   

Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv enligt Kalmar kommuns 
mål och uppdrag. I en eventuell samverkan med Kalmar Stadsmission och 
Svenska kyrkan i Kalmar för att driva ett gemensamt härbärge, bör 
kostnaderna för ett eventuellt härbärge beaktas och jämföras med antal 
kommuninvånare som befinner sig i akut hemlöshet och där socialnämnden 
har ett ansvar.  

I dagsläget hanteras akut hemlösa personer som socialnämnden har ansvar för 
genom individuella lösningar, som exempelvis jourboende, vandrarhem, hotell 
eller camping. Socialnämnden utreder för tillfället samtidigt möjligheten att 
starta upp ett stödboende som ett led i att få till en stabilare ”vårdkedja” enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer. Genom att från början planera in ett antal akutplatser 
i stödboendet skulle behovet av härbärge i stort sett bli överflödigt. Om 
socialnämnden ska ta på sig ett ansvar utöver de grupper som regleras inom 
ramen för nuvarande reglemente kräver det ett politiskt beslut i 
kommunfullmäktige. 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta utredningen om möjligheten att tillskapa 
platser i härbärge/stödboende till hemlösa och överlämna denna till 
kommunfullmäktige. 
 

Protokollsanteckning 
Liselotte Ross (V) och Maria Persson-Engman (V), ersättare socialnämnden, 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi i Vänsterpartiet vill betona människors rätt till en bostad samt att ingen 
människa väljer att vara fattig eller hemlös. Utredningen i sig är korrekt och 
följer formalia och gällande lagstiftning. Det tenderar dock att bli sorgligt då 
människors utsatthet ska omvandlas i siffror likt det som sker i sista stycket 
”Bedömning angående behov av härbärge och stödboende.”  
 
Vi ser att det är av största vikt att det planerade stödboendet kommer att 
erbjuda ett antal akutplatser för att täcka det behov som finns. Vi vill också att 
det ges en rapport till socialnämnden innan sommaren-2019 om hur 
stödboendets akutplatser har fungerat. Vi vill att kyrkan, stadmissionen och ev 
andra berörda organisationer också får ge sin syn på hemlösheten i Kalmar 
vintern 2018/2019.”  
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§ 160 

Medborgarförslag om att socialtjänsten ska ta fram 
statistik om utfallen i de vårdnadsutredningar som 
gjorts de tre senaste åren och som i framtiden kommer 
att göras 
Dnr SN 2018/0422.02.04 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13. 
Medborgarförslag inkommet 2018-06-11. 

Bakgrund 
Anna Lexne och Ellinor Tagesson, Kalmar, har den 11 juni 2018 inkommit 
med ett medborgarförslag om att socialtjänsten ska ta fram statistik avseende 
utfallet i de vårdnadsutredningar som görs (se bilaga).  

Företräde 
Förslagsställarna har erbjudits att företräda inför socialnämnden. 

 

Yttrande 
Socialnämnden tackar för förslagsställarnas engagemang gällande frågor om 
vårdnad och umgänge. Det finns ett kontinuerligt behov av att följa och 
kvalitetsutveckla dessa frågor. 

Gällande förslagsställarnas åsikter om statistikframtagning, konstaterar 
nämnden att det föreligger vissa svårigheter att ta fram den föreslagna 
statistikmängden. Eftersom socialnämnden enbart har rollen som utredare och 
förslagsställare, saknas registrering om utfall i domstolarna. Visserligen får 
socialnämnden i efterhand ta del av domar men någon registrering av utfallet i 
verksamhetssystemet är inte möjlig att göra. Om det hade varit möjligt, skulle 
dessutom ett sådant statistikarbete medföra en väsentligt ökad administrativ 
arbetsbörda, eftersom det är många olika statistikuppgifter som efterfrågas av 
förslagsställarna. Detta bedöms idag inte vara en proportionerlig arbetsinsats, 
jämfört med den nytta sådan statistik skulle innebära för socialnämnden. 

Socialnämndens familjerätt genomför för närvarande en satsning på att 
utveckla arbetet med samarbetssamtal, vilket ses som den mest effektiva 
metoden för att undvika att tvister om vårdnad/umgänge/boende ska uppstå. 
Nämnden fokuserar därför på att mäta om denna satsning får någon påverkan 
på hur många så kallade snabbupplysningar som inkommer från tingsrätten 
(den första indikationen på att en vårdnadstvist har uppstått). 
 
Hur frågan om jäv skulle kunna statistikföras, förefaller för socialnämnden vara 
en närmast omöjlig uppgift. Inom handläggargruppen förs en kontinuerlig 
dialog om pågående ärenden, vilket i sig är den bästa garantin för att inte 
osakliga bedömningsgrunder påverkar utredningarnas utfall. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
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§ 161 

Information från förvaltningschef och ordförande 
Socialchef Cecilia Frid informerar om att Alternativ till våld, ATV, fyller 10 år 
och bjuder in till heldagsföreläsning den 25 oktober. Nämndens ledamöter är 
välkomna att delta. Nämndsekreterare samordnar anmälan. 
 
Socialchef Cecilia Frid efterfrågar om det finns intresse hos 
nämndsledamöterna att även i år delta i framtagandet av underlag och 
prioriteringar inför nästa års verksamhetsplanering. Ledamöterna har goda 
erfarenheter av förgående års gemensamma planering och är positiva till detta. 
 

 
Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 162 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0437 Beslut daterat 2018-08-22 om tillfälligt 
serveringstillstånd gällande servering under Linnéuniversitetets 
Gardenparty på Lindö i Kalmar. 

- SN 2018/0483 Beslut daterat 2018-08-23 om utökad serveringstid för 
McCools Bar AB, 559145-2734, gällande serveringsstället McCools Bar, 
Norra Långgatan. 

- SN 2018/0502 Beslut daterat 2018-08-31 om tillfälligt 
serveringstillstånd för Schill i Kalmar AB, 559059-3371, gällande 
serveringsstället Dokumentvägen 50, Kalmar. 

Sociala utskottet: 
- Protokoll daterade 2018-08-22 omedelbar justering, 2018-08-31 extra 

sammanträde, 2018-09-05, 2018-09-14 extra sammanträde omedelbar 
justering, 2018-09-19. 

Delegeringslistor: 
- Utredning barn och familj 251 sida 1-5 
- Utredning barn och familj 252 sida 1-6 
- Utredning barn och familj 253 sida 1-10 
- Mottagning barn och familj 254 sida 1-5 
- Familjerätt 255 sida 1-11 
- Familjehemsenheten 256 sida 1-8 
- Placeringsenheten 257 sida 1-5 
- Utredning ensamkommande 258 sida 1-3 
- Vuxen ekonomi och våld 351 sida 1-28 
- Vuxen ekonomi och boende 352 sida 1-36 
- Mottagning/utredning socialpsykiatri och missbruk 353 sida 1-15 
- Habiliteringsersättning sida 1-30 

Delegeringslistor LSS för perioden 2018-08-27 – 2018-09-23 
- LSS sida 1-2 

Utlämnande av allmän handling: 
- SN 2018/0535 daterat 2018-09-03 
- SN 2018/0565 daterat 2018-09-19 

 
 

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

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-09-25 

 

§ 163 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Socialförvaltningen: 

- Beslutsattestantförteckning från och med 2018-10-01 
Länsstyrelsen: 

- Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut daterat 2018-09-
06 

Förvaltningsrätten i Växjö: 
- Dom i mål nr 309-18 daterad 2018-08-14 
- Dom i mål nr 502-18 daterad 2018-08-14 
- Dom i mål nr 541-18 daterad 2018-09-05 
- Dom i mål nr 594-18 daterad 2018-08-23 
- Dom i mål nr 608-18 daterad 2018-06-28 
- Dom i mål nr 610-18, 1319-18 daterade 2018-09-11 
- Dom i mål nr 634-18 daterad 2018-07-06 
- Dom i mål nr 649-18, 999-18 daterade 2018-09-18 
- Dom i mål nr 711-18 daterad 2018-09-04 
- Dom i mål nr 743-18 daterad 2018-07-06 
- Dom i mål nr 750-18 daterad 2018-09-17 
- Dom i mål nr 1007-18 daterad 2018-09-04 
- Dom i mål nr 1124-18 daterad 2018-07-01 
- Dom i mål nr 1260-18 daterad 2018-09-05 
- Dom i mål nr 1272-18 daterad 2018-09-06 
- Dom i mål nr 1295-18 daterad 2018-08-16 
- Dom i mål nr 2056-18 daterad 2018-08-27 
- Dom i mål nr 2017-18 daterad 2018-09-06 
- Dom i mål nr 2065-18 daterad 2018-09-17 
- Dom i mål nr 2430-18 daterad 2018-08-27 
- Dom i mål nr 2212-18 daterad 2018-07-06 
- Dom i mål nr 2417-17 daterad 2018-07-05 
- Dom i mål nr 2477-18 daterad 2018-09-04 
- Dom i mål nr 2661-18 daterad 2018-09-04 
- Dom i mål nr 2838-18 daterad 2018-07-11 
- Dom i mål nr 2915-17 daterad 2018-09-11 
- Dom i mål nr 3022-18 daterad 2018-08-28 
- Dom i mål nr 3099-18 daterad 2018-08-21 
- Dom i mål nr 3181-18 daterad 2018-08-17 
- Dom i mål nr 3293-18 daterad 2018-08-13 
- Dom i mål nr 3235-18 daterad 2018-09-11 
- Dom i mål nr 3335-18 daterad 2018-09-03 
- Dom i mål nr 3405-17 daterad 2018-07-11 
- Dom i mål nr 3490-18 daterad 2018-09-07 
- Dom i mål nr 3641-18 daterad 2018-09-11 
- Dom i mål nr 4852-17 daterad 2018-08-21 
- Dom i mål nr 5053-17 daterad 2018-09-04 
- Dom i mål nr 5132-17 daterad 2018-07-10 
- Dom i mål nr 5133-17 daterad 2018-09-19 
- Dom i mål nr 5220-17 daterad 2018-09-18 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-09-25 

 
Kammarrätten i Jönköping: 

- Dom i mål nr 1109-18 daterad 2018-07-02 
- Dom i mål nr 1110-18 daterad 2018-07-02 
- Dom i mål nr 1542-18 daterad 2018-08-31 
- Dom i mål nr 1545-18 daterad 2018-09-13 
- Dom i mål nr 1619-18 daterad 2018-09-20 

Högsta förvaltningsdomstolen: 
- Dom i mål nr 2398-18 daterad 2018-06-21 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO: 
- SN 2018/0454 Beslut daterat 2018-08-30  

 
 

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



 19 (19) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-09-25 

 

§ 164 

Övrigt 
Inget övrigt ärende har anmälts. 
 
 
 
 
 


