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Överklagande av Kammarrättens i Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr
593-20
ASN-2020-7660
Sammanfattning

Kammarrätten i Göteborg har genom dom den 29 maj 2012 i mål nr 593-20 konstaterat att
Malmö kommun efter utgången av en enskilds etableringstid ska anses vara bosättningskommun
enligt socialtjänstlagen. Den enskilde hade av sin anvisningskommun Staffanstorp enligt
bosättningslagen under etableringstiden blivit placerad i en bostad i Malmö kommun. Efter
etableringstidens utgång frånsade Staffanstorp sig allt ansvar. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad anser att förvaltningsrättens dom är korrekt och att Malmö
kommuns arbetsmarknads- och socialnämnd har ett sådant beaktansvärt intresse i målet att
nämnden bör tillerkännas talerätt. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås att besluta om
att överklaga kammarrättens dom och skicka till ärendet bifogat överklagande till Högsta
förvaltningsdomstolen.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun beslutar att överklaga Kammarrättens i
Göteborg dom den 29 maj 2020 i mål nr 593-20 till Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet
med bifogad överklagandeskrivelse.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-06-17
Beslutet skickas till

Högsta förvaltningsdomstolen
Ärendet

SIGNERAD

2020-06-08

Kammarrätten i Göteborg har genom dom den 29 maj 2012 i mål nr 593-20 konstaterat att
Malmö kommun efter utgången av en enskilds etableringstid ska anses vara bosättningskommun enligt socialtjänstlagen. Den enskilde hade av sin anvisningskommun Staffanstorp enligt
bosättningslagen under etableringstiden blivit placerad i en bostad i Malmö kommun. Efter
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etableringstidens utgång frånsade Staffanstorp sig allt ansvar och avslog enskilds ansökan om
bistånd till hjälp med bostad. Den enskilde överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö som
bedömde att Staffanstorps kommun alltjämt skulle betraktas vara bosättningskommun enligt
socialtjänstlagen och pröva enskilds rätt till bistånd. Staffanstorps kommun överklagade till
Kammarrätten i Göteborg och vann bifall till sitt överklagande. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Malmö stad anser att förvaltningsrättens dom är korrekt och att Malmö
kommuns arbetsmarknads- och socialnämnd har ett sådant beaktansvärt intresse i målet att
nämnden bör tillerkännas talerätt. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås därför besluta
om att överklaga kammarrättens dom och skicka till ärendet bifogat överklagande till Högsta
förvaltningsdomstolen.
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