
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

Socialnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 november 2018. 

Tid 
Tisdagen den 20 november 2018 kl. 9:00-10:50 

Plats 
Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 

Omfattning 
§ 185-199 

Beslutande 
Lisa Jalmander (M) ordförande § 185-187, 189-199, deltar ej i § 188 p.g.a. jäv 
Karl-Gustav Kyrk (KD) ordförande § 188 
Toni Lavi (S) 
Veronica Selén Ericsson (S) 
Nasim Malik (S) 
Ylva Hällblad (S) 
Bengt Thörnblad (C) 
Maria Persson-Engman (V) 
Lars Petersson (SD) deltar ej i § 188 på grund av jäv 

Övriga 
Cecilia Frid 
Carina Björkman 
Laila Andersson § 189-199 
Niklas Hermansson § 191-199 
Lotta Hedström § 189-199 
Kristina Appert § 189-199 
Johnny Lesseur 
Yvonne Sandin § 192 
Birgitta Jansson § 185-186 
Lisa Rosén § 185-188 
Lina Mustafa § 185-188 
Maria Minich Karlsson § 196 
Nadja Widén § 196 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

 

 

 

Sekreterare 
 
 
 
Carina Björkman 
 
 

Justeras 
 
 
 
Lisa Jalmander  Lars Petersson 
Ordförande                      
 
 
 
Karl-Gustav Kyrk       Toni Lavi 
Ordförande § 188       Justerare § 188 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 185 

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Lars Petersson att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 4 december 
2018. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 186 

Förlängning av faderskapsutredning 
Dnr SN 2018/0662.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 inklusive utredning daterad 2018-11-01. 

Bakgrund 
Är inte utredningen slutförd inom sex månader bör socialtjänsten överväga att 
lägga ned utredningen eller överlämna ärendet till domstol för rättslig 
prövning. 
 
Pågår utredningen längre tid än ett år bör socialnämnden ta ställning till ifall 
utredningen ska fortsätta, läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till 
domstol för rättslig prövning.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 2 kap. 8 § Föräldrabalken att låta 
faderskapsutredning, dnr SN 2018/0662, hållas öppen under ytterligare 12 
månader. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 187 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0664.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 inklusive utredning daterad 2018-10-25. 

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 
2018/0664 och överlämnar den till Kalmar Tingsrätt. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 188 

Umgängesbegränsning enligt 14§ andra stycket punkt 
1 LVU 
Dnr SN 2018/0665.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 inklusive utredning daterad 2018-11-05. 
 

Företräde 
Vårdnadshavarna företräder inför socialnämnden och framför sina synpunkter. 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 14 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och 
vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses. 
   Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag 
får socialnämnden 

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller 
genom avtal skall utövas, eller 

2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

   Socialnämnden ska sedan minst en gång var tredje månad överväga om ett 
sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.  
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lisa Jalmander (M) och Lars Petersson (SD) i 
handläggningen av detta ärende. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 LVU att 
umgänget begränsas på så sätt att barnet, dnr SN 2018/0665, ges möjlighet till 
umgänge med sina föräldrar en gång per månad under två timmar samt ges 
möjlighet till telefonsamtal två gånger per vecka. 

 
 
Beslutet kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 189 

Delegeringsbestämmelser socialnämnden 2018 - 
revidering på grund av ändring i Socialtjänstlagen 
Dnr SN 2017/0794.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-30. 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Regelverket om adoption har moderniserats, genom ett antal lagändringar, i 
syfte att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett 
effektivt och rättssäkert adoptionsförfarande. Handläggnings- och 
beslutsförfarandet har samtidigt setts över och effektiviserats. En sådan 
effektivisering gäller att det tidigare delegationsförbudet i Socialtjänstlagen 
(2001:453) 10 kap 5 §, gällande beslut hos socialnämnd att utse utredare i 
adoptionsärenden med stöd av Föräldrabalken 4 kap 14 §, har lyfts bort. 
Lagändringen trädde i kraft 1 september 2018 och det är numera således tillåtet 
för socialnämnden att överlåta beslutsfattandet i denna typ av ärenden även till 
tjänstepersoner. 
 
Syftet med lagändringen är att på olika sätt förenkla och snabba på 
handläggningsprocessen, vid ansökningar om adoption. Det ligger således helt i 
linje med intentionerna i lagstiftningen att överlåta beslutsfattandet, gällande att 
utse utredare, till tjänstepersoner. Detta beslut är samma kategori av 
ställningstagande som närmaste arbetsledare normalt fattar i andra typer av 
utredningsärenden. En rimlig delegationsnivå bedöms därför vara enhetschef, 
nivå 5 i socialnämndens delegeringsbestämmelser. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera beslut enligt Föräldrabalken (1949:381) 4 
kap 14 § till personal med delegationsnivå 5 (enhetschef). 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 190 

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - ändringar 
2018; personlig delegation 
Dnr SN 2017/0794.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08. 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Arbetets förutsättningar samt den anställdes individuella erfarenhet och 
formella kompetens ger möjlighet att låta nämndsekreterare Carina Björkman 
fatta beslut om att efter menprövning avslå en begäran hos socialnämnden om 
utlämnande av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande av sådan handling. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Åt nämndsekreterare Carina Björkman delegeras att fatta beslut i  
ärenden hos socialnämnden om utlämnande av allmän handling, 
avseende ställningstagande enligt Offentlighets- och sekretesslagen att 
inte lämna ut sådan handling eller uppgift ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande (delegeringsbestämmelserna 1.3). 

2. Delegation enligt ovan ska gälla tillsvidare. Beslutet upphör att gälla om 
befattningshavaren avslutar sin tjänst eller befattningen ändras. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 191 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2018 
Dnr SN 2018/0289.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06. 
Sammanställning av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2018. 
 
Socialchef Cecilia Frid redogör för rapporten. 

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.  
 
Verkställighet av beslut har i huvudsak ej kunnat ske på grund av resursbrist, 
både gällande beslut enligt SoL och LSS, främst avseende kontaktpersoner och 
bostad med särskild service. I vissa fall har verkställighet inte kunnat ske på 
grund av ändrade förhållanden för den enskilde eller att den enskilde tackat nej 
till föreslagen insats. 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL/Individ- och familjeomsorg, IFO, har ökat 
med tre ärenden sedan förra kvartalet, samt ökat med ett ärende inom 
SoL/omsorg om funktionshindrade/ funktionsnedsatta (OF).  
Ej verkställda beslut enligt LSS har ökat med sju ärenden.  
 
Ansökan och utdömande av särskild avgift 
IVO har i två ärenden som ej verkställts ansökt om vite. Dom har avgetts i ett 
ärende, med utfall att socialförvaltningen ska betala vite. Det andra ärendet är 
ännu ej avgjort i domstol. 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur har fått ett utredningsuppdrag gällande 
varför det återkommande är så många icke verkställda beslut samt avbrott i 
verkställighet när det gäller kontaktperson enligt LSS. Uppdraget omfattar även 
att komma med förslag till åtgärder för hur det ska kunna minska. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda 
beslut för 3:e kvartalet och överlämna denna till kommunfullmäktige.  
 
Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 192 

Ekonomisk rapport efter oktober 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06. 
Uppföljning oktober 2018. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för den ekonomiska rapporten. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning redovisas varje månad i socialnämnden. Utfalls- 
prognosen har försämrats jämfört med förra månaden, vilket innebär att 
underskottet för Socialnämnden är beräknat till -20 miljoner konor vid årets 
slut. Rapporten redovisas i bilaga.  
 
Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och 
familjehem medför ett prognostiserat underskott, -17,7 miljoner kronor. Nya, 
kostsamma placeringar har tillkommit och några avslut har blivit fördröjda. 
Förändringsarbete pågår och åtgärderna väntas få helårseffekt nästa år. 
Öppenvård och familjerätt visar överskott, +1,0 miljon kronor. Ekonomiskt 
bistånd fortsätter att minska, +9,8 miljoner kronor. Verksamheten för 
ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar underskott med -7,0 
miljoner kronor p.g.a. svårigheter att anpassa verksamheten efter minskat antal 
ungdomar och minskade ersättningar. Besparingseffekt för övergång till 
entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under 
senare delen av 2019, -6,0 miljoner kronor. Inom övriga verksamheter för 
personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar prognosen budget 
i balans. 
 
Socialförvaltningen arbetar aktivt med omställnings- och förändringsarbete 
inom de olika verksamheterna för att komma till rätta med de ökade 
kostnaderna. Analys av nuläge och handlingsplan har tagits fram för att öka 
hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar, både inom område barn 
och ungdom respektive vuxen missbruk. Fortsatt analysarbete och utveckling 
av uppföljning behöver ske, för att vård, stöd och behandling ska bli mer 
verkningsfull för både klienter och ur ett ekonomiskt hänseende. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter oktober 
2018. 
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PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 193 

Sammanträdestider 2019 för socialnämnden och 
sociala utskottet 
Dnr SN 2018/0668.02.12 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08. 

Bakgrund 
Socialnämnden sammanträder i regel på tisdagar i senare delen av månaden 
med undantag för juli. 
 
Sociala utskottet sammanträder i regel varannan onsdag kl 13.15 om inget 
annat anges. 
 

Beslut 
 

1. Socialnämnden sammanträder 2 och 29 januari, 26 februari, 26 mars, 
23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 
november och 17 december. 

 
2. Sociala utskottet sammanträder 9 och 23 januari, 6 och 20 februari, 6 

och 20 mars, 3 och 17 april, 2, 15 och 29 maj, 12 och 26 juni, 17 juli, 7 
och 21 augusti, 4 och 18 september, 2, 16 och 30 oktober, 13 och 27 
november, 11 och 19 december.   
 

3. Socialnämnden har mötestid 16 januari kl. 13.00 för genomgång av 
verksamhetsplan och mål 2019. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 194 

Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Socialchef Cecilia Frid informerar om kommunens ansvar gällande 
bostadsförsörjning och socialnämndens särskilda ansvar för bostadsförsörjning 
enligt Socialtjänstlagen, SoL, Det särskilda ansvaret avser äldre samt personer 
med funktionsnedsättning. 
Det finns en rättspraxis att i vissa fall, utifrån en individuell bedömning, bevilja 
olika insatser gällande boende. Efterfrågan av stöd från socialtjänsten gällande 
bostadsförsörjning har generellt sett ökat de senaste åren i hela landet. 
 
Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten i landet och definierar hemlösheten i 
fyra kategorier; Akut hemlöshet, Institutions- och kategoriboende, Långsiktiga 
boendelösningar samt Eget kortsiktigt boende. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 195 

Information Hovrättsdom 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar om domslut, avkunnad av 
Göta Hovrätt 2018-10-31, gällande överflyttning av vårdnad till 
familjehemsföräldrar. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
  



 14 (18) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 196 

Information Brukarundersökning 2018 
  
Verksamhetsutvecklarna Maria Minich Karlsson och Nadja Widén informerar 
om resultat från 2018 års brukarundersökningar inom Individ- och 
familjeomsorgen samt inom Insatser funktionsnedsättning och socialpsykiatri. 
 
Resultatet analyseras inom respektive område och blir ett underlag inför 
målarbetet 2019. Resultatet kommer att publiceras på Kalmar.se. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 

§ 197 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0601 Beslut daterat 2018-10-22 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Schill i Kalmar AB, 559059-3371, gällande 
serveringsstället Pinchos 

- SN 2018/0588 Beslut daterat 2018-10-22 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Sportbaren Larmtorget 4 AB, 556676-6720, 
gällande serveringsstället O´Learys Restaurang 

- SN 2018/0562 Beslut daterat 2018-10-22 om erinran för Portens cafe & 
restaurang AB, 559073-6426 

- SN 2018/0589 Beslut daterat 2018-10-23 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Nya Frimurarhotellet i Kalmar AB, 556339-4104, 
gällande serveringsstället Frimurarehotellet/Kalmar Kött & Bar 

- SN 2018/0592 Beslut daterat 2018-10-23 om utökad serveringstid för 
Änglamat Catering AB, 556669-8436, gällande serveringsstället 
Kalmarsalen 

- SN 2018/0603 Beslut daterat 2018-10-24 om avskrivning av 
tillsynsutredning gällande Porten café och restaurang AB, 559073-6426 

- SN 2018/0643 Beslut daterat 2018-10-31 om tillfälligt serveringstillstånd 
för Landstinget i Kalmar län, 232100-0073, gällande serveringsstället 
Restaurang Torget, Landstingshuset 

- SN 2108/0600 Beslut daterat 2018-11-01 om tillfälligt serveringstillstånd 
för Schill i Kalmar AB, 559059-3371, gällande serveringsstället Gastens 
idrottsplats 

- SN 2018/0642 Beslut daterat 2018-11-12 om tillfälligt serveringstillstånd 
för Bilkompaniet i Kalmar AB, 556642-2654, gällande serveringsstället 
Bilkompaniet 

- SN 2018/0670 Beslut daterat 2018-11-15 om tillfälligt serveringstillstånd 
för kommunledningskontoret, 212000-0746, gällande serveringsstället 
Jenny Nyströmsskolans elevmatsal 

Sociala utskottet: 
- Protokoll daterade 2018-10-26 omedelbar justering, 2018-10-31 

omedelbar justering, 2018-10-31, 2018-11-14 
Delegeringslistor: 

- Utredning barn och familj 251 sida 1-6 
- Utredning barn och familj 252 sida 1-5 
- Utredning barn och familj 253 sida 1-11 
- Mottagning barn och familj 254 sida 1-8 
- Familjerätt 255 sida 1-9 
- Familjehemsenheten 256 sida 1-3 
- Placeringsenheten 257 sida 1-7 
- Utredning ensamkommande 258 sida 1-9 
- Vuxen ekonomi och våld 351 sida 1-33 
- Vuxen ekonomi och boende 352 sida 1-36 
- Mottagning/utredning socialpsykiatri och missbruk 353 sida 1-8 
- Habiliteringsersättning sida 1-27 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-20 

 
Delegeringslistor LSS för perioden 2018-10-22 – 2018-11-18 

- LSS sida 1-3 
Utlämnande av allmän handling: 

- SN 2018/0661 daterat 2018-11-02 
- SN 2018/0677 daterat 2018-11-13 

 
 

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

2018-11-20 

 

§ 198 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Kommunfullmäktige: 

- Utdrag daterat 2018-10-15 § 158 Motion från Annika Carlsson Wistedt 
(MP): Boende i familj – ett bättre sätt att ta emot ensamkommande unga 

Förvaltningsrätten i Växjö: 
- Dom i mål nr 3512-18 daterad 2018-10-23 
- Dom i mål nr 3974-18 daterad 2018-10-24 
- Dom i mål nr 682-18 daterad 2018-10-25 
- Dom i mål nr 1873-18 daterad 2018-10-25 
- Dom i mål nr 3787-18 daterad 2018-10-26 
- Dom i mål nr 4531-17 daterad 2018-10-26 
- Dom i mål nr 539-18 daterad 2018-10-29 
- Dom i mål nr 3211-18 daterad 2018-10-30 
- Dom i mål nr 2834-18 daterad 2018-10-31 
- Dom i mål nr 679-18 daterad 2018-11-01 
- Dom i mål nr 4489-18 daterad 2018-11-01 
- Dom i mål nr 4395-18 daterad 2018-11-01 
- Dom i mål nr 28-18 daterad 2018-11-02 
- Dom i mål nr 4235-18 daterad 2018-11-06 
- Dom i mål nr 1772-18 daterad 2018-11-07 
- Dom i mål nr 4445-18 daterad 2018-11-08 
- Dom i mål nr 3054-18 daterad 2018-11-09 
- Dom i mål nr 4090-18 daterad 2018-11-12 
- Dom i mål nr 1393-18 daterad 2018-11-12 
- Dom i mål nr 1570-18 daterad 2018-11-13 
- Dom i mål nr 1611-18 daterad 2018-11-15 

Kammarrätten i Jönköping: 
- Dom i mål nr 1833-18 daterad 2018-10-23 
- Dom i mål nr 2583-18 daterad 2018-11-07 

Högsta förvaltningsdomstolen: 
- Dom i mål nr 5211-18 daterad 2018-10-25 

Göta Hovrätt: 
- Dom i mål nr T 900-18 daterad 2018-10-31 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO: 
- SN 2018/0511 Beslut daterat 2018-11-05 

 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av 
delegationsärenden. 
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2018-11-20 

 

§ 199 

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende har anmälts. 
 


