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Övriga närvarande
Jens Gunnarsson (S) ers.
Susanne Hultman (S) ers.
Maud Lindqvist (S) ers.
Poul Larsen (S) ers.
Charlotta Svennberg (M) ers.
Gunnel Ohlin (KD) ers.
Eva Lindbom (L) ers.

Vivi-Ann Blomqvist, enhetschef
Sven Tholén, projektledare
Gunilla Öhrling, utvecklingsledare
Anita Lööf, vårdhundsförare
Johanna Helge Hammarstedt, verksamhetscontroller

§ 69
§ 69
§ 69
§ 69
§ 69

Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Ärendelista den 7 september 2017
§
68. Upprop och val av justerare
69. Socialchefen informerar
70. Medborgarförslag om anhörigcenter på eller i anslutning till det
planerade nya biblioteket i Västervik
71. Införande av vårdhund i verksamheten – uppföljning
72. Utveckling av beroendeenheten
73. Budgetuppföljning
74. Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
75. Motion om riktlinjer för barnäktenskap
76. Gemensam socialjour i norra Kalmar län
77. Korttids- och växelboende i Västerviks kommun
78. Godkännande av leverantör enligt LOV
79. Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2017
80. Yttrande adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken
81. Delgivningar
82. Återtagande av överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a §
föräldrabalken

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 68

Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Alexandra Isaksson (SV) utses att justera.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 69

Socialchefen informerar
Dnr
1.

Lägesrapport Ensamkommande barn och ungdomar - ej beslutsärende

2.

Önskad sysselsättningsgrad - ej beslutsärende

3.

Information om särskilt boende i Gamleby - ej beslutsärende

4.

Medborgarförslag om anhörigcenter på eller i anslutning till det
planerade nya biblioteket i Västervik

5.

Införande av vårdhund i verksamheten – uppföljning

6.

Utveckling av beroendeenheten

7.

Budgetuppföljning

8.

Hur har det gått i verksamheterna i sommar? – ej beslutsärende

9.

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

10.

Motion om riktlinjer för barnäktenskap

11.

Gemensam socialjour i norra Kalmar län

12.

Korttids- och växelboende i Västerviks kommun

13.

Godkännande av leverantör enligt LOV

14.

Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2017

15.

Delgivningar

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad information.
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.
Socialnämnden ajournerar sig för gruppmöte kl. 11.55 – 12.30.
Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 70

Medborgarförslag om anhörigcenter på eller i anslutning
till det planerade nya biblioteket i Västervik
Dnr 2017/41 – 109
En boende i Hjorted har i skrivelse den 8 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om anhörigcenter på eller i anslutning till det
planerade biblioteket i Västervik.
Socialnämnden har sedan 2009 ett ansvar ”att erbjuda stöd för att
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt
sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder”.
Anhörigkonsulentens uppdrag är att vara en sluss för anhöriga som
ringer och inte vet vart de ska vända sig kring sin situation.
Anhörigkonsulenten ska då slussa vidare till rätt professionell
kompetens.
För de anhöriga som har behov av att träffa andra anhöriga i liknande
situation finns det idag möjligheter att delta i de gruppverksamheter
som anhörigkonsulenten anordnar varje termin. Två gånger per år
anordnas också temakvällar för anhöriga med någon föreläsare kring
aktuellt ämnesområde. Vid dessa temakvällar ges också möjlighet att
knyta kontakter med myndigheter, föreningar och
intresseorganisationer.
Verksamhetens innehåll planeras tillsammans med styrgruppen för
anhörigstöd. Styrgruppen består av utvecklingsledare från
socialförvaltningens stab, chef för utredningsenheten samt
anhörigkonsulent. Styrgruppen träffas fyra gånger per år.
Handlingar i ärendet:
 Medborgarförslag
 Protokoll från kommunfullmäktige § 81
 Skrivelse från socialförvaltningen
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar till
kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 71

Införande av vårdhund i verksamheten - uppföljning
Dnr 2015/46 – 700
Den 1 oktober 2015 tog socialnämnden beslut att införa vårdhund inom
äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
I Västerviks kommun finns idag två utbildade vårdhundar och
vårdhundsförare. Hundförarna är anställda som vårdpersonal i
verksamheten och arbetar med vårdhunden ca halvtid av sin tjänst. De
personer som har möjlighet att få insatsen vårdhund är de som bor på
kommunens särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta.
Vårdhunden är ett viktigt komplement till verksamheten. Vårdhunden
kan motivera till träning och aktivitet och den kan också ha en lugnande
och tröstande effekt. Insatsen kräver en remiss som skrivs av
legitimerad personal, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Under 2016 kom det in 47 remisser för insatsen vårdhund. Väntetiden
för att ta del av vårdhundteamets insatser var då mindre än en månad.
Under 2017 års första halva kom det in 30 remisser. Det har skett en
ökad efterfrågan på insatsen vårdhund. Mål och syfte med insatsen,
enligt remisserna, är bland annat att minska oro och smärta, öka
motivationen till aktivering och social träning.
Handling i ärendet:
 Skrivelse, Införande av vårdhund i verksamhet - uppföljning
Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 72

Utveckling av beroendeenheten
Dnr 2017/25 – 700
Beroendeenheten startade 2014 som ett samarbete mellan
socialnämnden och vuxenpsykiatrin i Västervik.
I slutet på 2016 genomfördes en uppföljning av verksamheten med
fokus på samverkan mellan de båda huvudmännen. Uppföljningen
visade på svårigheter i det delade ledarskapet. Detta skapade en
otydlighet i alla led vilket påverkade arbetsgruppens kraft och riktning
framåt. Arbetsgruppen blev delad utifrån sin egen kultur, landsting och
kommun, vilket gjorde att man inte fullt ut använde varandras
kompetenser och resurser.
Parterna är överens om att samarbetet ska fortsätta och utvecklas och
att verksamheten inte ska bedrivas i nuvarande form med delat
ledarskap och i gemensamma lokaler.
En arbetsgrupp med representanter från kommun och landsting finns
och kommer nu att se över den lokala överenskommelsen som finns
mellan Västerviks kommun och Landstinget i Kalmar län. I den
processen kommer det också att medverka resurs från regionförbundet.
I slutet på 2017 ska arbetsgruppen presentera en reviderad
överenskommelse för 2018 och framåt.
Handling i ärendet:
 Skrivelse från socialförvaltningen
Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 73

Budgetuppföljning
Dnr 2017/15 – 042
Socialnämnden lämnar efter juli månad en prognos utan avvikelse mot
budget för helåret. Resultatet för perioden ligger något under budget på
grund av en viss släpeffekt framförallt på intäktssidan, vilket påverkar
periodens resultat. Skillnader i resultat finns mellan verksamheterna,
men ingen spås ha effekt på helåret. Det finns också en budgeterad
kostnadsutveckling, över året av till exempel fler brukare, som ännu inte
syns i utfallet.
Sett till helåret tros inte effekterna för perioden ha någon inverkan och
prognosen är därför utan avvikelse mot budget.
Utfall
jan- juli

Budget
jan - juli

Resultat
jan - juli

Förändring
mot 2016

Prognos
2017

11,9
223,0

13,0
222,0

1,1
-1,0

0,3
12,2

22,3
381,1

0,0
0,0

47,2
141,3
53,7

49,7
136,6
52,8

2,5
-4,7
-1,0

9,9
5,6
-0,1

22,3
381,1
84,5
233,0
90,8

84,5
233,0
90,8

0,0
0,0
0,0

Summa
477,1
474,0
-3,0
27,9
811,6
* Budget för en viss tidsperiod är en fördelning, budget finns endast beslutad på helårsnivå

811,6

0,0

Socialförvaltningen
Central administration
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg funktionsnedsatta
Hälso- och Sjukvård

Budget Avvik mot
2017
budget

Handling i ärendet:
 Ekonomisk redovisning juli 2017
Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning och att lägga den till handlingarna.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 74

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr 2015/19 – 700
Den 16 februari 2017 beslutade regeringen om proposition 2016/17:106
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst
och angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp
från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en
överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla den
1 januari 2018.
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt
vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från
slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva
en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och
delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0
utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå
målet.
Handlingar i ärendet:
 Missiv från Länsgemensam ledning i samverkan daterad den 4
juni 2017 samt Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län
och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar
län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Socialnämnden beslutar
att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 75

Motion om riktlinjer för barnäktenskap
Dnr 2017/23 – 109
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse den 23
januari 2017 väckt en motion om riktlinjer mot barnäktenskap.
Motionärerna framför att Västerviks kommun saknar riktlinjer och praxis
om hur kommunen ska hantera barn i äktenskap som anländer till
Västervik, eller minderåriga som redan bor i Sverige och gifts bort, inte
sällan helt mot sin vilja.
Förslaget i motionen är:
att Västerviks kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta
minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin
partner och erhålla status som ensamkommande barn, samt
att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt
får extra hjälp och stöd.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att remittera
motionen om riktlinjer mot barnäktenskap till kommunstyrelsen för
beredning. Socialnämnden har den 6 april 2017 fått i uppdrag att lämna
ett yttrande till kommunstyrelsen.
I Västerviks kommun saknas det riktlinjer mot barnäktenskap.
Socialnämnden uppger att det dock finns såväl praxis som rutiner som
tillsammans med gällande lagstiftning utgör ett tillräckligt stöd för
socialarbetarnas handläggning av denna typ av ärenden. Samtliga barn
som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses vara ett
ensamkommande flyktingbarn. Det gäller även i de fall den unge
kommer med myndig partner.
Handlingar i ärendet är:
 Motion om riktlinjer för barnäktenskap
 Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2017-02-27
 Svar på motion om riktlinjer för barnäktenskap
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar socialchefens skrivelse som sin egen och
lämnar den vidare till kommunstyrelsen.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Fortsättning § 75
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till liggande förslag samt yrkar för majoritetens
räkning att skrivelsen kompletteras med nu gällande statistik där
åldersspannet mellan individerna framgår.
Peter Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifallit egna yrkanden.
Yvonne Edvardsson (SD) deltar inte i beslutet.
Socialnämnden beslutar
att anta socialchefens skrivelse som sin egen och lämnar den vidare till
kommunstyrelsen med komplettering med nu gällande statistik där
åldersspannet mellan individerna framgår.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 76

Gemensam socialjour i norra Kalmar län
Dnr 2015/82 – 700
Under hösten 2016 fattade socialnämnderna i Oskarshamn, Västervik,
Högsby, Hultsfred och Vimmerby beslut om att ingå ett samarbete kring
en gemensam socialjour.
Under vintern 2016/2017påbörjades arbetet med att starta upp den
gemensamma socialjouren som skulle vara placerad i Västervik.
Kommunerna hade beslutat om att socialjouren skulle bestå av fyra
tjänster och i januari 2017 påbörjades rekryteringen till dessa tjänster.
Totalt tre annonseringar har gjorts under våren 2017 och efter dessa
annonseringar så är det endast en person som tackat ja till att arbeta i
socialjouren utifrån de förutsättningar som fanns utifrån beslutet om
gemensam socialjour i Kalmar län.
Med anledning av de stora svårigheterna att rekrytera, har styrgruppen
valt att föreslå respektive socialnämnd i Oskarshamn, Västervik,
Högsby, Hultsfred och Vimmerby att samarbetet kring en gemensam
socialjour i norra Kalmar län avslutas.
Handling i ärendet:
 Skrivelse – Gemensam socialjour i norra Kalmar län
Socialchefens förslag
att avsluta arbetet med att starta en gemensam socialjour i norra
Kalmar län.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 77

Korttids- och växelboende i Västerviks kommun
Dnr 2017/51 – 700
När den nya lagen gällande samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018 så bör Västerviks
kommun anpassa verksamheten så att alla beslut till korttidsboende
skall kunna verkställas på Annagården. Genom att flytta ut 8 av de 10
växelboendeplatserna på Annagården till andra särskilda boenden i
kommunen så kommer Annagården att ha 28 platser för
korttidsboende.
Det är på Annagården som socialnämnden byggt upp en bra och
ändamålsenlig verksamhet för korttidsboende, i form av
rehabiliteringsresurser och personal som vill arbeta med
korttidsboende.
Denna förändring kommer inte att innebära några ökade kostnader för
socialnämnden. Genom att samla all korttidsboende på Annagården så
kommer alla personer som får beslut om korttidsboende en bättre och
snabbare rehabilitering, vilket på sikt innebär minskade kostnader för
nämnden och framförallt en kvalitets höjning för alla som får beslut om
korttidsboende.
Handling i ärendet är:
 Skrivelse – Korttids- och växelboende i Västerviks kommun
Socialchefens förslag
att Annagården utökar antal korttidsboenden till 28 platser.
att växelboenden bereds i enlighet med gällande utredning.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 78

Godkännande av leverantör enligt LOV
Dnr 2010/12 – 052
Den 17 juli 2017 inkommer en skrivelse från Mera Resurs AB till
Västerviks kommun, socialförvaltningen. Det framkommer där att
Merkel Resurs AB har fått en ny ägare, Mera Resurs AB.
Handlingar i ärendet:
 Skrivelse från Mera Resurs
 Överlåtelse av avtal – Avtal för valfrihetssystem inom hemtjänst
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner att Merkel Resurs AB överlåter sitt ”Avtal
för valfrihetssystem inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem” till
Mera Resurs AB.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 79

Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2017
Dnr 2017/33 – 700
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen(SoL) och beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) gällande ÄO och IFO med anledning av nya
bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) enligt SoL och LSS.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet,
vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Förvaltningen har två (2) beslut som inte har verkställts, att rapportera
för kvartal två, 2017.
Handling i ärendet är:
 Rapport Ej verkställda beslut enligt, 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen samt
beslut enligt 9 §, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS,
gällande Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorgen
och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att det finns två (2)
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum kvartal två, 2017.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 80

Yttrande adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken
Dnr
Kalmar tingsrätt har gett socialnämnden i Västervik i uppdrag att yttra
sig i adoptionsfråga enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken.
Mål nr. X XX, XXXXXX-XXXX angående
adoption av barnet XX, XXXXXX-XXXX.
Till grund för yttrandet ligger samtal, hembesök, utdrag ur socialregistret
i Västerviks kommun, registerutdrag från polisens misstanke- och
belastningsregister. Utredarna har vid flera tillfällen försökt att nå XX
biologiska far.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att i sitt yttrande besluta förorda att XXXX
ansökan att adoptera XXXX, XXXXXX-XXXX, enligt 4 kap. 10 §
föräldrabalken tillstyrks.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 81

Delgivningar
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2017-05-01 – 2017-08-31.
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2017-05-01 – 2017-08-31.
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
IVO
1. Beslut 2017-06-12, dnr 8.7.1-17138/2016-10, Västerviks kommuns
handläggning av insatsen mobilt trygghetslarm
2. Beslut 2017-06-13, dnr 8.4.2-8376/2017-10, Tillsyn av hem för vård
eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Skaftet i Västerviks
kommun
3. Beslut 2017-06-12, dnr 8.4.2-9402/2017-6, Tillsyn av hem för vård
eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Linnean i Västerviks
kommun
Ordförandebeslut
4. Beslut 2017-06-08, svar på remiss gällande gallring av loggfiler och
skräppost/spam.
5.
Övrigt
6. Minnesanteckningar KPR 2017-02-21
7. Minnesanteckningar KPR 2017-04-25
8. Minnesanteckningar KPR 2017-05-30
9. Anteckningar förda vid dialogmöte mellan kommunstyrelsen och
socialnämnden 2017-03-22
10. Anteckningar förda vid dialogmöte mellan kommunstyrelsen och
socialnämnden 2017-06-13
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Återtagande av överflyttning av vårdnad enligt
6 kap. 8a § föräldrabalken
Dnr
Socialnämnden i Västerviks kommun har den 2 mars 2017 fattat beslut
om att göra en framställan till Tingsrätten i Kalmar med begäran om
överflyttning av vårdnaden för XX, XXXXXX-XXXX.
Nya omständigheter gör nu att en vårdnadsöverflytt inte bedöms som
möjlig.
Socialchefens förslag
att socialnämnden ska återkalla ansökan om vårdnadsöverflytt för XX,
XXXXXX-XXXX, från Tingsrätten i Kalmar.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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