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ÄRENDEFÖRTECKNING 
vid Socialnämndens sammanträde i Torsås kommun 2010-05-19 

Nya kommunhuset, Torsås 
 

ÄRENDEN 
§ 56  Ansökan om statsbidrag 2010 till insatser för barn till föräldrar med missbruks-
problem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna förekommer 
§ 57  Budgetuppföljning januari – april 2010  
 
§ 58  Yttrande över kostverksamheten 
 
§ 59  Ändring serveringstillstånd 
 
§ 60  Familjeresurs lokal 
 
§ 61  Prioritering rehabiliteringsinsatser 
  
§ 62  Tillfälligt serveringstillstånd Gullaboås IF 
 
§ 63  Tillfälligt serveringstillstånd Bergkvara AIF 
 
§ 64  Tillsvidare serveringstillstånd Skeppeviks Sommarservering 
 
§ 65  Informationsärenden från socialchef 
 
§ 66  Trygghetslägenheter Sophiagården 
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SN § 55   
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med 
tillägg: 
§ 62 Ansökan om Tillfälligt serveringstillstånd 
§ 63 Ansökan om Tillfälligt serveringstillstånd  
§ 64     Ansökan om Tillsvidare serveringtillstånd 
---- 
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SN § 56      Dnr 09/SN0016 
 
Ansökan om statsbidrag 2010 till insatser för barn till 
föräldrar med missbruksproblem och till insatser för barn i 
familjer där våld mellan vuxna förekommer 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden i Torsås har med hjälp av de statsbidrag som utgick 2004-
2006 för insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk 
ohälsa och insatser för barn i våldsmiljöer byggt upp en behandlande 
verksamhet som socialförvaltningen benämner ”Familjeresurs”. 
Verksamheten permanentades 2007 med 1,0 familjepedagog för att inom 
kort utökas med 1,0 familjeterapeut. Verksamheten har bland annat 
möjliggjort för familjer att hålla samman och gå vidare trots kriser och 
psykisk ohälsa. 
 
Under 2009 har socialnämnden fått statsbidrag för projektet ”Barnens rätt 
till trygga uppväxtmiljöer” med 200 tkr. 
Målgruppen är barn och föräldrar i familjer med upplevda riskbeteenden. 
Naturligtvis är målgruppen både pojkar och flickor. 
Vi arbetar i projektet med hjälp av statsbidraget att utveckla vår förmåga att 
erbjuda ”rätt” insatser till barn i familjer med föräldrar som har 
missbruksproblem och till insatser för barn i familjer där våld mellan vuxna 
förekommer och därmed minska dessa barns risk att själva hamna i våld och 
kriminalitet. 
Vi ska i projektet skapa rutiner och enhetlighet för handläggningen och 
behandlingen av missbruk i Torsås kommun, ett delmål är att upprätta 
riktlinjer med beaktande av barnperspektivet.  
Inriktningen i projektet är att arbeta mer aktivt med familjer på hemmaplan 
då det gäller missbruk för att kunna hjälpa klienterna till rätt behandling. Vi 
vill på detta sätt motverka splittring i familjer genom långa placeringar på 
annan ort. 
 
Våra delmål för 2010 är: 

• Använda metoder såsom AUDIT, ASI och MI 
• Fortsatt samverkan internt och med skolan i dessa ärenden. 
• Bygga upp samverkan med primärvården 

                                                                                          Fortsättning  
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SN § 56 fortsättning 
Ansökan om statsbidrag 2010 till insatser för barn till 
föräldrar med missbruksproblem och till insatser för barn i 
familjer där våld mellan vuxna förekommer 
 
De berörda personalkategorierna är familjepedagog, familjebehandlare, 
socialsekreterare såväl för barn och familj som för och försörjningsstöd. En 
personalkategori som också sannolikt är berörd är de som arbetar inom 
socialpsykiatrin. Mellan dessa interna personalkategorier krävs det 
samverkan kring barn i dessa utsatta familjer. 
Externt sker samverkan mellan skola och mödra- barnavårdscentral. Om vi 
får medel att fortsätta projektet vill vi även involvera primärvården i Torsås 
kommun och bygga upp samverkansformer myndigheterna emellan som 
gagnar familjerna. 
 
Handlingar i ärendet 
Ansökan om statsbidrag 
Blankett för ansökan om statsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2010-05-03  föreslå socialnämnden 
föreslå kommunstyrelsen besluta att 
 
ansöka om statsbidrag om 250 tkr för perioden 2010-06-01 – 2011-05-31 
för projektet ”barnens rätt till trygga uppväxtmiljöer” med projektstart 
2010-06-01 
 
att socialnämnden står för egenfinansieringen i projektet om 250 tkr samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
ansöka om statsbidrag om 250 tkr för perioden 2010-06-01 – 2011-05-31 
för projektet ”barnens rätt till trygga uppväxtmiljöer” med projektstart 
2010-06-01 
 
att socialnämnden står för egenfinansieringen i projektet om 250 tkr samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
---- 
Exp 2010-05-20 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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SN § 57                            Dnr 09/SN0014    
 
Budgetuppföljning januari – april 2010 
 
Ekonom Torsten Karlsson lämnar en redogörelse för hur han tillsammans 
med områdescheferna arbetar med budget i Ekozoom. Torsten ger 
områdescheferna, i samband med detta, beröm för sitt arbete med 
budgetuppföljningen. 
 
Torsten informerar om upprättad budgetuppföljning för perioden januari – 
april 2010. Återkommer med redovisning av verksamhetsmåtten vid 
socialnämnden den 17 juni. 
 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 101231 
Övergripande verksamhet                                0,0 Mnkr     
Hemtjänst mm                                  0,0 Mnkr      
SÄBO                                  0,0 Mnkr      
OF och IFO mm                                 0,5 Mnkr 
Totalt                                0,5 Mnkr 

  
Sammanfattning 
Prognosen visar på en total avvikelse mot budget på – 500 tkr. 
Övergripande verksamhet följer budget – ingen avvikelse.   
Hemtjänst mm visar ingen avvikelse. Arbetsbelastningen ökat på grund av 
neddragning i särskilt boende. Arbetet med årsarbetstid pågår för optimalt 
resursutnyttjande. LASS-intäkter från försäkringskassan kommer en månad i 
efterskott.  
Särskilt boende följer budget – ingen avvikelse. 
Omsorg funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen (OF och 
IFO) har en prognos på – 500 tkr. Gruppbostaden Svalan visar på ett 
eventuellt underskott på -160 tkr på helår. Kontaktpersoner barn har en 
budgetram på 33 tkr per månad och där visar prognosen på ett underskott  
-200 tkr, delvis på grund av att socialnämnden tagit hem placerade barn.  
Försörjningsstöd enligt budget. Prognosen för placeringar f n -500 tkr. 
Tjänsten som områdesutvecklare inom OF/IFO är vakant fram till den 14 
juni vilket ger ett överskott + 250 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – april 
2010 
 
                                                                                             fortsättning 
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SN § 57  fortsättning Dnr 09/SN0014    
 
Budgetuppföljning januari – april 2010 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för perioden januari – april 
2010. 
----- 
Sändlista: kommunstyrelsen
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SN § 58                             Dnr 09/SN0006  
 
Kostorganisationen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-04-13 § 129 föreslå 
kommunstyrelsen besluta att den gemensamma kostorganisationen inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde ska upphävas och att kostverksamheten 
inom äldreomsorgen övergår till socialnämndens verksamhetsområde samt 
att måltidsverksamheten för förskolor och skolor läggs tillbaka till 
bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden har ställts sig 
positiva till övertagandet.   
Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska yttrande på förslaget inhämtas 
från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet påtalar vid sammanträde 2010-05-03 (§ 22) vikten av rätt 
kompetens inom kostområdet för att kunna tillgodose målgruppen med 
näringsriktig och anpassad kost efter diverse diagnoser. 
Arbetsutskottet anser det dock vara orimligt att inrymma en kostverksamhet 
inom den befintliga organisationen inom socialförvaltningen, då en ny 
slimmad ledningsorganisation införts sedan kostenheten övergick från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 
Frågan ställs om hur finansiering ska ske av kostverksamheten. 
Arbetsutskottet menar att det inte är rimligt att ta över verksamheten med 
så kort framförhållning, då ledningsfrågan och finansiering måste lösa för 
socialnämndens del innan överlämning kan ske. 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet beslutade 2010-05-03 § 22 föreslå socialnämnden besluta 
 
att det inte är rimligt att ta över verksamheten med så kort framförhållning, då 
ledningsfrågan och finansiering måste lösa för socialnämndens del innan 
överlämning kan ske 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att det inte är rimligt att ta över verksamheten med så kort framförhållning, då 
ledningsfrågan och finansiering måste lösa för socialnämndens del innan 
överlämning kan ske 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen                 
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SN § 59      Dnr 10/SN0019 
 
Ändring av tillsvidare serveringstillstånd – alkoholdrycker 
enligt Alkohollagen 1994:1738 
 
Ärende 
 
Bergkvara AIF, arrangör av Bergkvara Waterfestival, tillståndshavare av 
tillsvidare serveringstillstånd har inkommit med ansökan att utöka tillståndet till 
att också omfatta vindrycker. Nuvarande tillstånd medger endast servering av 
starköl och s.k ciderdrycker. Ciderdrycker är ofta en s.k vindryck och en 
tidigare ändring av tillståndet medgav denna typ av dryck. Denna ansökan 
som nu inkommit avser att ge föreningen möjligheten att servera även vin 
 
Handlingar i ärendet 
 
Utredning daterad 2010-05-03 
 
Förslag till beslut 
 
Med anledning av att ett serveringstillstånd med möjligheter till att också 
omfatta vindrycker inte kommer att föranleda några negativa effekter i 
samband med Bergkvara Waterfestival beslutade arbetsutskottet 2010-05-03  
§ 24 att föreslå socialnämnden besluta 
 
att bevilja Bergkvara AIF:s ansökan om utökat serveringstillstånd, i samband 
med Bergkvara Waterfestival, till att tillståndet även ska omfatta vindrycker. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Bergkvara AIF:s ansökan om utökat serveringstillstånd, i samband 
med Bergkvara Waterfestival, till att tillståndet även ska omfatta vindrycker. 
---- 
Sändlista: 
Bergkvara AIF 
Alkohohandläggare Erik Sandell  
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SN § 60                            Dnr 10/SN0051 
 
Familjeresurs lokaler 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämndens ledamöter om att 
Familjeresurs lokal på Svalgatan 9D, Torsås, är uppsagd from 2010-05-01 med 
sex månaders uppsägningstid. Anledningen till uppsägningen är att en lägenhet 
på Karlskronavägen 1 blir ledig. Fördelarna med flytten är en närhet till 
förskolan Linnéan och till socialförvaltningen samt att det blir mer lättillgängligt 
för besökare. Därtill tillkommer en lägre hyreskostnad som ytterligare en fördel, 
från 8900 kr/månad till 6500 kr/månad.  
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-05-03 § 28 att föreslå socialnämnden föreslå 
kommunstyrelsen 
 
att ställa sig bakom socialnämndens önskemål att få hyra lägenheten på 
Karlskronavägen 1, Torsås, för Familjeresurs räkning 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
 
att ställa sig bakom socialnämndens önskemål att få hyra lägenheten på 
Karlskronavägen 1, Torsås, för Familjeresurs räkning. 
----- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Familjeresurs 
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SN § 61 Dnr 10/SN0048 
 
Prioritering av rehabiliteringsinsatser 
 
Bakgrund 
Inom alla yrkesområden ställs medarbetare ibland inför det faktum att en 
arbetsuppgift måste prioriteras framför andra. Skälen till det kan vara av olika 
orsaker, såsom exempelvis en tillfällig arbetsanhopning, tillfällig 
underbemanning på grund av sjukdom mm.  
I ett sådant läge är det av största vikt att medarbetare prioriterar utifrån direktiv 
från uppdragsgivaren, dvs. socialnämnden. 
 
Ärendet 
Rehabiliteringsenheten har tagit fram ett förslag till prioriteringsordning: 

1. Vård i livets slut 
2. Smärtlindring 
3. Akuta hjälpmedelsinsatser inom tre dagar 
4. Patienter som kommer från sjukhus efter en nytillkommen sjukdom och skada 

som behöver behandling och träning. 
5. Vårdprevention 
6. Patient som inte har hemtjänst. Insatser som syftar till att öka graden av 

självständighet genom att återvinna funktioner och förmågor. Skapa trygghet 
och säkerhet för den enskilde och anhörig.  

7. Patient som har hemtjänst.  Insatser som syftar till att bibehålla graden av 
självständighet samt funktioner och förmågor: Skapa trygghet och säkerhet för 
den enskilde och anhörig/personal. 

8. Insatser i särskilt boende 
9. Hjälpmedelsinsatser av ej akut art inom sju dagar 

I alla prioriteringsgrupper ingår handledning till vårdpersonal och 
anhöriganställda som en prioriterad arbetsuppgift. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutade 2010-05-03 § 23 föreslå socialnämnden   
 
att anta förslag till prioriteringsordning för rehabiliteringsinsatser att gälla från 
och med 2010-06-01 med en årlig revidering, med ändringen att punkt 8 utgår då 
boendeformen inte styr insatserna.  
 
Beslut  
Socialnämnden beslutar  
                
att anta förslag till prioriteringsordning för rehabiliteringsinsatser att gälla från 
och med 2010-06-01 med en årlig revidering, med ändringen att punkt 8 utgår då 
boendeformen inte styr insatserna. 
---- 
Sändlista:  
MAR Agnetha Karlsson  
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AU § 62      Dnr 10/SN0026 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 kap 5§ 
alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
 
Gullaboås IF, 832400-0697, har inkommit med ansökan om Tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten i samband 2 evenemang på Festplatsen 
Björkängen, den 12 juni 12:00 – 01:00 samt den 26 juni 19.00 – 01:00  
Arrangören uppger i ansökan det vid båda tillfällen är s.k danskvällar med 
dansband som ska arrangeras. Serveringen av alkoholdrycker ska ske inom ett 
avgränsat område under tak, en veranda. I ansökan anges även att 
ordningsvakter skall anlitas för att tillse och upprätta ordning och säkerhet.  
 
Handlingar i ärendet  
Utredning daterad 2010-05-12 
 
Då arrangören samt sökanden har en längre erfarenhet av alkoholservering 
samt arrangemang på Björkängen, utan noteringar om lagöverträdelser eller 
uppvisat brister i serveringen, kan det anses som att kraven enligt 
alkohollagen uppfylls. Alkoholhandläggaren föreslår socialnämnden besluta 
 
att bevilja Gullaboås IF Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med 
2 evenemang på festplatsen Björkängen, Gullabo, dels den 12 juni mellan kl 
12.00-01.00 samt den 26 juni mellan kl 19.00-01.00 
 
att Gullaboås IF skall ha mist två (2) i Kalmar län förordnade ordningsvakter 
i tjänst under hela serveringstiden i anslutning till serveringsområdet för att få 
servera alkoholdrycker enligt ansökan 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att bevilja Gullaboås IF Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med 
2 evenemang på festplatsen Björkängen, Gullabo, dels den 12 juni mellan kl 
12.00-01.00 samt den 26 juni mellan kl 19.00-01.00 
 
att Gullaboås IF skall ha minst två (2) i Kalmar län förordnade 
ordningsvakter i tjänst under hela serveringstiden i anslutning till 
serveringsområdet för att få servera alkoholdrycker enligt ansökan. 
 
 
                 fortsättning 
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SN § 62  fortsättning         Dnr 10/SN0026 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 kap 5§ 
alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Gullaboås IF Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med 
2 evenemang på festplatsen Björkängen, Gullabo, dels den 12 juni mellan kl 
12.00-01.00 samt den 26 juni mellan kl 19.00-01.00 
 
att Gullaboås IF skall ha mist två (2) i Kalmar län förordnade ordningsvakter 
i tjänst under hela serveringstiden i anslutning till serveringsområdet för att få 
servera alkoholdrycker enligt ansökan. 
---- 
Sändlista: 
Gullaboås IF 
Alkoholhandläggare Erik Sandell 
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SN § 63 Dnr 10/SN0019 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5§ 
alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
 
Bergkvara AIF, 832400-0184, har inkommit med ansökan om Tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten i samband 2 evenemang på Skytteholmen 19 juni 
mellan kl 19:00 – 01.00 samt 28 augusti mellan kl 19.00 – 01.00. Ansökan avser 
starköl och vin. 
 
Arrangören uppger i ansökan att lördagen 19juni kommer man i samband 
med en fotbollsmatch mot Djurgårdens IF att arrangera ett evenemang med 
dans på Skytteholmen. Lördagen 28 augusti kommer Tv-laget att spela en 
fotbollsmatch mot Bergkvara AIF och därefter arrangeras ett evenemang 
med dans på Skytteholmen.   
 
Handlingar i ärendet 
Utredning daterad 2010-05-18 
 
Utredarens överväganden 
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten i samband med festevenemang får 
anses utgöra en förhöjd risk till ordningsstörningar och alkoholpolitiska 
olägenheter. För att säkerställa efterlevnaden av alkohollagens krav får beslutet 
att anlita ordningsvakter ses som lämpligt. Utredaren föreslår socialnämnden 
besluta att bevilja Bergkvara AIF tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten den 
19 juni samt den 28 augusti 2010 samt att servering av alkoholdrycker endast får 
ske om polismyndighetens krav på ordningsvakter efterlevs.  
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att bevilja Bergkvara AIF tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten den 19 juni samt 
den 28 augusti 2010, vid båda tillfällena, mellan kl 19.00-01.00 samt  
 
att servering av alkoholdrycker endast får ske om polismyndighetens krav på 
ordningsvakter efterlevs. 
 
Beslut  
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Bergkvara AIF tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten den 19 juni samt 
den 28 augusti 2010, vid båda tillfällen, mellan kl 19.00-01.00 samt  
 
att servering av alkoholdrycker endast får ske om polismyndighetens krav på 
ordningsvakter efterlevs. 
---- 
Sändlista: Bergkvara AIF 
                Alkoholhandläggare Erik Sandell 
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SN § 64                                Dnr 10/SN0044 
 
Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 § 
alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
 
Eric Steenbeek, xxxxxx-xxxx, ansöker om Tillsvidare serveringstillstånd till 
allmänheten på Skeppeviks Sommarservering, Serveringstiden enligt ansökan 
mellan kl 11.00-01.00.  
 
Handlingar i ärendet 
Utredning daterad 2010-05-12 
 
Utredarens överväganden 
 
Den tänkta verksamheten kommer i stort att likna den som funnits en 
längre tid. Inga uppgifter finns som pekar på att den är olämplig eller 
behöver åtgärdas. Ärendet har remitterats till polismyndigheten, skatteverket 
samt kronofogdemyndigheten och inga uppgifter har inkommit som kan 
ligga till hinder för sökanden.  
Utredaren föreslår socialnämnden besluta att bevilja Eric Steenbeek, 
xxxxxx-xxxx, Tillsvidare serveringstilstånd till allmänheten. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att bevilja Eric Steenbeek, xxxxxx-xxxx, Tillsvidare serveringstillstånd till 
allmänheten på Skeppeviks Sommarservering, enligt 7 kap 5 § alkohollagen, 
för servering av alkoholdrycker, mellan kl 11.00-01.00 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Eric Steenbeek, xxxxxx-xxxx, Tillsvidare serveringstillstånd till 
allmänheten på Skeppeviks Sommarservering, enligt 7 kap 5 § alkohollagen, 
för servering av alkoholdrycker, mellan kl 11.00-01.00. 
---- 
Sändlista: 
Eric Steenbeek 
Alkoholhandläggare Erik Sandell 
 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 16 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2010-05-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 65 Dnr  10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 

• Socialchef Carina Leijon informerar om att rekrytering av vikarie för 
områdeschef Elin Almheden är på gång. Elin Almheden kommer att 
börja sin ledighet med semester under den 4 oktober 2010 för att 
sedan övergå i föräldraledighet. 

 
• Socialchefen meddelar att hon slutar sin anställning i Torsås 

kommun då hon fått en tjänst som socialchef i Söderköpings 
kommun. Hon börjar sin tjänstgöring i Söderköping den 13 
september 2010. 

 
------ 
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SN § 66 Dnr  09/SN0014 
Informationsärende 
 
Trygghetslägenheter Sophiagården 
 
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor informerar om att socialnämndens 
arbetsutskott är kallat till möte den 7 juni med projektgruppen för  
trygghetslägenheter på Sophiagården. 
 
Ordförande önskar ett socialnämndsbeslut där nämnden ger 
fastighetsbolaget uppdraget att undersöka och ta fram en kostnadsberäkning 
för en standardhöjning i övriga delar av Sophiagården. Detta i samband med 
utredningen kring trygghetslägenheter i södra delen. 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att uppdra åt fastighetsbolaget TFAB att undersöka och ta fram en 
kostnadsberäkning för en standardhöjning i övriga delar av Sophiagården i 
samband med utredningen kring trygghetslägenheter i södra delen 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt fastighetsbolaget TFAB att undersöka och ta fram en 
kostnadsberäkning för en standardhöjning i övriga delar av Sophiagården i 
samband med utredningen kring trygghetslägenheter i södra delen 
----- 
Sändlista 
Fastighetsbolaget TFAB 
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SN § 67 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1 april – 30 april anmäls 

• Försörjningsstöd   sekretess enl sekretesslagen 7:4 
• Biståndsbeslut inom ÄO och OF  sekretess enl sekretesslagen 7:4 
• Avgiftsbeslut inom ÄO  sekretess enl sekretesslagen 7:4 
• Tillståndsbevis Tillfälligt serveringstillstånd 
• Avskrivning avgifter inom ÄO   sekretess enl sekretesslagen 7:4 

---- 
 
 
 


