
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

Socialnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 november 2018. 

Tid 
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 9:00-11:35 

Ajournering kl. 10:25-10:30, 11:00-11:05 

Plats 
Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 

Omfattning 
§ 165-184 

Beslutande 
Roger Holmberg (S), ordförande 
Lisa Jalmander (M), vice ordförande 
Toni Lavi (S), deltar ej i § 170-171 på grund av jäv 
Veronica Selén Ericsson (S), deltar ej i § 173 på grund av jäv 
Nasim Malik (S) 
Ylva Hällblad (S) 
Liselotte Ross (V)  
Kerstin Edvinsson (M)  
Joachim Almeke (L) 
Lars Petersson (SD) 
Bengt Thörnblad (C), deltar ej i § 173 på grund av jäv 
Karl-Gustav Kyrk (KD) § 173 
Maria Persson-Engman (V) § 170-171, 173 
 

Ersättare 
Maria Persson-Engman (V) 
Nikoletta Lettersson (M) 
Karl-Gustav Kyrk (KD) 
 

Övriga 
Anna Pedersen 
Cecilia Frid § 173-184 
Laila Andersson § 174-184 
Niklas Hermansson § 174-184 
Lotta Hedström § 174-184 
Kristina Appert § 174-184 
Johnny Lesseur § 174-184  
Lisa Rosén § 165-167 
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Birgitta Jansson § 165-173 
Terese Carlsson § 165-173 
Catarina Lindblad Valtersson § 165-173 
Yvonne Sandin § 174, 181 
Keith Andersson § 181 
Erik Sjöberg § 181 
David Magnusson § 173 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anna Pedersen 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Holmberg Kerstin Edvinsson 
ordförande  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 165 

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Kerstin Edvinsson att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 6 november 
2018. 
 
Omedelbar justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde. 
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§ 166 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0611.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-03 inklusive utredning daterad 2018-09-17. 
 

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 
2018/0611.11.03 och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 167 

Yttrande till Tingsrätten mål T2228-18 avseende 
överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0326.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11 inklusive yttrande daterat 2018-10-10. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2018-06-26 om att överlämna stämningsansökan 
gällande överflyttning av vårdnaden till familjehemmet. 2018-10-04 inkom 
föreläggande från Kalmar tingsrätt om att socialnämnden ska yttra sig över 
moderns svaromål. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande i mål T2228-18 
och överlämnar det till tingsrätten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 168 

Nedläggning av faderskapsutredning 
Dnr SN 2018/0567.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 inklusive utredning daterad 2018-09-19. 
 

Bakgrund 
Om modern vid ett barns födelse inte är gift, om faderskapspresumtionen 
ifrågasätts, eller om faderskapet hävts av domstol är socialnämnden skyldig att 
försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. 
Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets 
födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat 2 kap. 8 § föräldrabalken, FB. 
 
Socialnämnden får lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om 

 det visar sig omöjligt att få nödvändiga upplysningar för att bedöma 
faderskapet, 

 det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt i 
domstol, 

 modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat samtycke till 
adoption av barnet enligt 4 kap. 5a § FB eller 

 det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller 
rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 
påfrestningar som innebär fara för henne psykiska hälsa. 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inledd faderskapsutredning dnr SN 
2018/0567.11.03 läggs ner enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken. 
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§ 169 

Anmälan till Kalmar tingsrätt om behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § 
Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0574.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08 inklusive utredning daterad 2018-09-21. 
 

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 anmälan dnr SN 2018/0574.11.03 
och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 170 

Anmälan till Kalmar tingsrätt om behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § 
Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0625.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 
 

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

Bakgrund 
Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern 
dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av 
socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är 
lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Toni Lavi (S) i handläggningen av detta ärende. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till anmälan dnr 2018/0625.11.03 och 
överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 171 

Anmälan till Kalmar tingsrätt om behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § 
Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0626.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 
 

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

Bakgrund 
Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern 
dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av 
socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är 
lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Toni Lavi (S) i handläggningen av detta ärende. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till anmälan dnr SN 2018/0626.11.03 
och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 172 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0617.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08 inklusive utredning daterad 2018-09-21. 
 

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 anmälan dnr SN 2018/0617.11.03 
och överlämnar den till Kalmar tingsrätt. 
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§ 173 

Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken till 
Kalmar tingsrätt 
Dnr SN 2018/0615.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08 inklusive utredning daterad 2018-09-21. 
Inkomna synpunkter samt ställningstagande daterat 2018-10-03. 
 

Företräde 
De enskilda företräder tillsammans med sitt ombud David Magnusson inför 
socialnämnden och framför sina synpunkter. 
 

Bakgrund 
Kalmar tingsrätt har begärt yttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken med 
anledning av ansökan om styvbarnsadoption. Yttrandet ska innehålla uppgifter 
om barnet och den sökande. Barnets inställning ska redovisas om det inte är 
olämpligt med tanke på ålder och mognad. Biologisk förälder som inte är 
vårdnadshavare ska höras men behöver inte samtycka till adoptionen. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Veronica Selén Ericsson (S) och Bengt Thörnblad 
(C) i handläggningen av detta ärende. 
 

Överläggning 
Efter överläggning föreslår Kerstin Edvinsson (M) att godkänna ansökan om 
adoption. Detta utifrån nya uppgifter som framkom under företrädet samt ny 
lagstiftning fr.o.m. 1 september som lägger större vikt vid barnets bästa i 
adoptionsärenden.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 

Reservation 
Kerstin Edvinsson (M), Joakim Almeke (L) och Lisa Jalmander (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avstyrka ansökan om adoption och överlämna 
yttrande i mål nr Ä 902-18 till Kalmar tingsrätt. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 174 

Ekonomisk rapport efter september 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12. 
Uppföljning september 2018. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för den ekonomiska rapporten. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning redovisas varje månad i socialnämnden. Utfalls- 
prognosen är densamma som förra månaden, vilket innebär att underskottet 
för Socialnämnden är beräknat till -18 miljoner kronor vid årets slut. Det 
pågående förändringsarbetet tar tid innan det ger ekonomiska effekter och det 
finns risk att prognosen kan komma att försämras.  
Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och 
familjehem medför ett prognostiserat underskott (-14,6 miljoner kronor). Det 
pågående förändringsarbetet tar tid innan det ger ekonomiska effekter och 
därför finns det risk att prognosen kommer att försämras. Öppenvård och 
familjerätt visar överskott (+0,8 miljoner kronor). Utbetalt ekonomiskt bistånd 
fortsätter att minska (+8,8 miljoner kronor). Verksamheten för 
ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett underskott med -7,0 
miljoner kronor på grund av 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. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter 
september 2018. 
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§ 175 

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah kvartal 3 
2018 
Dnr SN 2018/0010.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04. 
Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah kvartal 3, 2018. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i 
verksamheten. En viktig del av detta är att hantera de synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah rapporter som inkommer för att förebygga att brister upprepas 
och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. Som en del av 
socialförvaltningens kvalitetsarbete och kommunens ledningssystem ska 
förvaltningen kvartalsvis rapportera till nämnden de synpunkter, avvikelser och 
lex Sarah rapporter som inkommit och handlagts av förvaltningen.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapport avseende synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah för tredje kvartalet 2018. 
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§ 176 

Nytt boende med dygnet-runt-stöd 
Dnr SN 2018/0624.11.03 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-08. 
 
Socialchef Cecilia Frid och verksamhetschef Laila Andersson redogör för 
ärendet. 

Bakgrund 
Utredning som gjorts av samlade behov för personer med missbruk/beroende 
påvisar behov av stödboende. Personerna behöver stöd, struktur och tillsyn 
över dygnet och befintliga stödformer, som boendestöd och 
öppenvårdsinsatser, är inte alltid tillräckliga för behoven. Utöver missbruk eller 
beroende kan personer även ha samtidig psykisk ohälsa, så kallad 
samsjuklighet. 
 
Socialnämndens kostnader för målgruppen på externa placeringar i familjehem 
och behandlingshem har stadigt ökat. I första hand erbjuds och prövas 
hemmaplanslösningar i kommunen, som kombinerat boendestöd och 
öppenvårdsinsatser alternativt behandlings- och motivationsboende 
Smedbacken/Slussboende. 
 
För att kunna tillgodose behovet i kommunen planeras ett stödboende med tio 
platser, för både kvinnor och män. Sex av platserna är tänkta för mer 
långsiktigt boende och fyra för kortsiktigare, snabbt uppkomna behov. 
Möjlighet finns att framåt även koppla utslusslägenheter med stöd från 
boendet. Stödboendets lokalisering blir i av socialförvaltningens redan hyrda, 
befintliga lokaler. Stöd kommer att finnas tillgängligt dygnet runt. 
 
Inrättande av stödboende bidrar till en mer sammanhållen vårdkedja inom 
kommunens missbruksvård, där även möjligheten att förebygga och minska 
hemlöshet förbättras. Konsekvenser blir också färre placerings- och 
uppföljningsresor för handläggare, vilket medför bättre förutsättningar att följa 
upp beviljade insatser. Ur jämställdhetsperspektiv utökas vårdkedjan för fler 
alternativa stödformer för både män och kvinnor. 
 
Beräknad kostnad för stödboende är 5,8 miljoner kronor per år. Kostnaden 
innefattar bemanning dygnet runt. 
 
Finansiering sker delvis genom att tillföra 1 miljon kronor från tidigare 
effektiviseringar, samt del av den utökade budgetram som tilldelats IFO 2018 
för befolkningsökning, 0,45 miljoner kronor. Resterande finansiering, d.v.s. 
4,35 miljoner kronor, sker genom omfördelning av budgetmedel inom 
verksamhetsområdet under en omställningsperiod. 
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Under 2019 ska verksamheten omstruktureras, med mål att ha full effekt 2020. 
Omstruktureringen sker inom processarbetet, där översyn av vårdkedja och 
möjligheter att tillgodose behov ingår. 
 
För att bli effektfulla ur både ekonomisk aspekt och utifrån kundbehov, måste 
externa placeringar minska i stor omfattning, samt att insatsmix behöver ställas 
om och anpassas. 
 
En plan för hur verksamheten ska ställas om och anpassas kommer att 
redovisas i samband med att verksamhetsplanen för 2019 fastställs. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om inrättande av stödboende för personer med 
missbruk/beroende och eventuellt tillkommande samsjuklighet. 
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§ 177 

Samverkan i länet gällande familjehemsvård och 
familjerätt 
Dnr SN 2018/0630.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11. 
Utredning om Kalmar läns familjehemsvård. 
Utredning om familjerätt i Kalmar län. 
 
Socialchef Cecilia Frid redogör för ärendet. 

Bakgrund 
Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang 
diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både Familjehemsvården 
och Familjerätten. Det har resulterat i de utredningar som nu presenteras för 
länets tolv kommuner. Förslagen på hur samverkan ska se ut ser lite olika ut i 
de båda verksamheterna. Då det gäller Familjehemsvården finns två förslag, det 
ena förespråkar en gemensam organisation, det andra förslaget har fokus på en 
samverkan då det gäller rekrytering av familjehem. 
Då det gäller Familjerätten är förslaget att det ska finnas fyra verksamheter i 
länet på fyra orter med utsedda värdkommuner.  

Ärendebeskrivning  
Familjehemsvård 
Den Primärkommunala nämnden beslutade i december 2015 att ”uppdra till 
Regionförbundet att lyfta frågan om samverkan kring familjehem med länets 
socialchefer”.  
På upptaktsdagen 2016-04-14 kring Stärkt skydd för barn och unga var 
frågan om att stärka familjehemsvården det område som sågs som allra mest 
angeläget att utveckla på regional nivå.  

 
Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-15 att ge i uppdrag att 
”identifiera samarbetsområdet med mål och utredningsdirektiv”. I den 
regionala handlingsplanen som beslutades av Social- och omsorgscheferna 
2016-09-16 är ett av målen att ”Regional plan för hur utveckling av familjehemsvården i 
Kalmar län ska se ut tas fram”. 

 
Socialchefsnätverket beslutade på senaste mötet att samtliga socialchefer skulle 
ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för ett inriktningsbeslut om vilken 
nivå samverkan ska ske på gällande Familjehemsvården. 
Tidigare förslag innebär en samverkan med en gemensam organisation där 
Kalmar kommun blir värdkommun. 
Det nya förslaget innebär en samverkan gällande enbart rekrytering. 
 
Familjerätten 
Frågan om en gemensam Familjerätt har diskuterats under flera år. Under 2015 
köptes en extern utredare in för att titta på frågan. Materialet presenterades för 
IFO-chefsnätverket i slutet på 2015.  



 17 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

 
Socialchefsnätverket har tillsammans med socialnämndens ordförande 
diskuterat frågan. Under 2017 var en av aktiviteterna i styrdokumentet för 
samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster att ta fram underlag 
till en gemensam familjerätt i länet. Detta skulle ske genom att sammanställa en 
rapport utifrån befintligt material, genom remiss till berörda samla in 
synpunkter och göra konsekvensbeskrivning samt sammanställa en slutrapport. 
Slutrapporten presenterades i början av 2018 och under våren har 
kommunerna haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, svaren finns 
redovisade i den utredning som nu presenteras. De flesta kommuner ställer sig 
positiva till förslaget. Socialchefsnätverket hade även denna utredning uppe på 
senaste mötet och beslutade då att samtliga socialchefer skulle ta med frågan 
tillbaka till respektive nämnd för ett inriktningsbeslut även gällande 
Familjerätten utifrån det förslag som presenteras i utredningen. 
 
Förslaget gällande Familjerätten är det förslag som tidigare fanns och som 
presenteras under punkt 8 i utredningen. 
 
Det starkaste skälet till en samverkan är svårigheten att rekrytera den 
kompetens som krävs för att bibehålla kvalitet inom detta verksamhetsområde. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningsbeslut att  
 

1. samverkan ska ske utifrån en gemensam organisation för 
Familjehemsvård enligt det tidigare förslaget. 

 

2. ställa sig bakom förslaget om gemensam Familjerätt utifrån 

utredningens förslag. 
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§ 178 

Byte av datum för socialnämndens sammanträde i 
december 
Dnr SN 2018/0631.02.12 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11. 

Bakgrund 
Socialnämnden ska, enligt tidigare beslut, sammanträda den 11 december 2018. 
För att bereda möjlighet för socialnämnden att delta vid två halvdagars 
analysarbete föreslås att socialnämndens sammanträde i december flyttas till 
den 18 december kl. 09.00.  
Analysarbetet genomförs den 11 december kl. 08.00-12.00 och den 18 
december, i anslutning till sammanträdet. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att byta datum för socialnämndens sammanträde till 
den 18 december 2018. 
 
  



 19 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

 

§ 179 

Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018 - Rädda 
Barnens Riksförbund 
Dnr SN 2018/0635.03.02 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15. 
 
Socialchef Cecilia Frid redogör för ärendet. 

Bakgrund 
Rädda Barnens Riksförbund ansöker om bidrag för boendelösningar och 
psykosocialt stöd för asylsökande ungdomar som är över 18 år och studerar på 
gymnasieskola i Kalmar. Ansökan är på 140 000 kronor och ska gå till 
lokalkostnader, omkostnader och samordnare under perioden september till 
december 2018. Flertalet av de ungdomar som Rädda Barnen har för avsikt att 
stödja har tidigare varit placerade i Kalmar som ensamkommande barn. När 
ungdomarna fyllt 18 år har de valt att inte flytta till Migrationsverkets 
asylboende utan egenbosatt sig på Mörby hotell i Mörbylånga kommun. Mörby 
hotell har drivits av föreningen Drömhotellet. Drömhotellet har i augusti 
avvecklat sitt boende och Rädda Barnen har trätt in och försöker hitta olika 
lösningar för att hjälpa ungdomarna.    

Regering har vid tre tillfällen betalat ut tillfälliga kommunbidrag för att 
möjliggöra för kommunerna att på egen hand, eller genom att stötta ideella 
krafter, låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och 
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun 
där de vistas.  

Kalmar kommun har tilldelats 2 288 349 kr för 2017 och 1 626 607 kr 
(1 144 174 kr i januari och 482 433 kr i juni) för 2018 i generellt statsbidrag för 
att täcka kostnader för den här gruppen.  

Socialnämnden har tidigare i år beviljat 100 000 kr i bidrag till föreningen 
Drömhotellet som bedrivit verksamhet för den här målgruppen.  

Tillsammans med bidrag till Rädda barnen på 140 tkr blir Socialnämndens 
kostnader för målgruppen 240 tkr under 2018.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bifalla Rädda Barnens föreningsbidragsansökan och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar tilldela socialnämnden ytterligare 240 
tkr i driftbudgetram för det enskilda året 2018 med hänvisning till ändamålet 
för det generella statsbidraget för gruppen ensamkommande unga. 

Reservation 
Lars Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet att bifalla Rädda Barnens 
ansökan om föreningsbidrag. 

Protokollsanteckning 
Lars Petersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
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”I juni 2018 fick kommunen 482 433 kr av regeringen, dessa pengar var 
reserverade för en förstärkning till ensamkommande i kommunen. Nu ansöker 
en yttre aktör om 140 000 kr av dessa pengar till ensamkommande. 
Kommunen kommer inte att ha insyn om dessa pengar kommer till rätt 
ändamål.  
Lars Petersson Sverigedemokrat ledamot i socialnämnden Kalmar kommun.” 
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§ 180 

Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Roger Holmberg och Cecilia Frid informerar om att Kalmar utsetts till Årets 
förebyggande kommun 2018 av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN. 
Vandringspriset, i form av en fågel, delas ut varje år och går till en kommun 
som uppnår höga poäng i CAN:s preventionsindex. De bedömer bland annat 
policys, strukturer, samverkan och genomförande av förebyggande insatser.  
Cecilia Frid tog emot priset tillsammans med Roger Holmberg och Kjell 
Lindberg, tidigare ANDT-samordnare, på konferensen Drogfokus i Uppsala 
den 17 oktober. 
 
Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar om den personliga 
assistansen som övergick till Humana för drygt tre veckor sedan. 
Eftersom ett antal assistenter valde att stanna kvar inom kommunen har det 
inneburit att brukarna har fått en del nya assistenter. I det stora hela har dock 
övergången gått bra utifrån brukarperspektivet.  
De assistenter som stannat kvar går på vikariat och flera har fått fasta tjänster 
inom kommunen. Det finns inga signaler om att det finns någon övertalighet 
d.v.s. att det finns assistenter som inte har anställningar.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 181 

Information Ecoudden 
 
Handledarna Keith Andersson och Erik Sjöberg informerar om Ecoudden. 
 
EFS-projektet Ecoudden startades sommaren 2016 och riktar sig mot 
utrikesfödda personer, främst kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden.  
Socialförvaltningen är projektägare även om handledartjänsterna gått över till 
Kommunledningskontoret efter en omorganisation.  
Projektet har drivits som ett företag och sålt tjänster inom storkök och 
lokalvård främst till kommunen men även till företag och olika organisationer.  
Målet för projektet är att minska utanförskapet genom kompetenshöjande 
insatser parallellt med språkträning.  
 
Projektet har gett gott resultat då många har fått arbete och anställningar via 
Arbetsmarknadsenheten, AME, som annars inte skulle ha uppfyllt kraven för 
dessa. 
 
Som det ser ut nu tar projektet slut 2018-10-31 men det finns en förhoppning 
om att Ecoudden ska finnas kvar. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 182 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0602 Beslut daterat 2018-10-15 om stadigvarande 
serveringstillstånd för Diako KB, 969721-8684, gällande Pizzeria 
Venezia 

- SN 2018/0618 Beslut daterat 2018-10-08 om tillfälligt 
serveringstillstånd för Möre BK, 802440-8224, gällande Bjursnäs 
Bygdegård 

- SN 2018/0553 Beslut daterat 2018-10-05 om ändrade villkor gällande 
förordnande av ordningsvakt för TK Restauranger i Kalmar AB, 
556655-5701 

- SN 2018/0319 Beslut daterat 2018-10-04 om erinran gällande 
Nöjespalatset Sandra AB, 559033-1665, gällande serveringsstället 
Sandra 

- SN 2018/0554 Beslut daterat 2018-10-03 om ändrade villkor gällande 
förordnande av ordningsvakt för Sportbaren Larmtorget 4 AB, 
556676-6720, serveringsstället O´Learys Restaurang 

- SN 2018/0563 Beslut daterat 2018-10-03 om återkallelse av 
serveringstillstånd för Masis Gorgi, 550711-1879, gällande Källby 
Pizzeria 

- SN 2018/0536 Beslut daterat 2018-09-25 om avskrivning och avslut av 
verksamhet för Jens och P-G Restaurang AB, 556334-3895, gällande 
serveringsstället Restaurang Källaren Kronan 

Sociala utskottet: 
- Protokoll daterade 2018-10-03 omedelbar justering, 2018-10-03, 2018-

10-17 
Delegeringslistor för perioden 2018-09-24 – 2018-10-21: 

- Utredning barn och familj 251 sida 1-5 
- Utredning barn och familj 252 sida 1-6 
- Utredning barn och familj 253 sida 1-9 
- Mottagning barn och familj 254 sida 1-9 
- Familjerätt 255 sida 1-11 
- Familjehemsenheten 256 sida 1-6 
- Placeringsenheten 257 sida 1-8 
- 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 1-11 
- Habiliteringsersättning sida 1-25 

Delegeringslistor LSS för perioden 2018-09-24 – 2018-10-21 
- LSS sida 1-4 

Utlämnande av allmän handling: 
- SN 2018/0597 daterat 2018-09-28 
- SN 2018/0616 daterat 2018-10-04 
- SN 2018/0622 daterat 2018-10-08 
- SN 2018/0627 daterat 2018-10-10 
- SN 2018/0639 daterat 2018-10-18 
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Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av 
delegationsärenden. 
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§ 183 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Förvaltningsrätten i Växjö: 

- Dom i mål nr 109-18 daterad 2018-10-15 
- Dom i mål nr 115-18 daterad 2018-09-27 
- Dom i mål nr 856-18 daterad 2018-10-18 
- Dom i mål nr 937-18 daterad 2018-10-17 
- Dom i mål nr 1017-18 daterad 2018-10-17 
- Dom i mål nr 2912-18 daterad 2018-10-01 
- Dom i mål nr 3053-17 daterad 2018-10-09 
- Dom i mål nr 3182-18 daterad 2018-10-09 
- Dom i mål nr 3832-17 daterad 2018-10-16 
- Dom i mål nr 4706-16 daterad 2018-10-16 
- Dom i mål nr 4821-17 daterad 2018-10-15 

 
Kammarrätten i Jönköping: 

- Protokoll i mål nr 2888-18 daterat 2018-10-10 
 
 

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



 26 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 

 

§ 184 

Övrigt 
 
Förvaltningssekreterare Johnny Lesseur informerar om en anmälan till 
Justitieombudsmannen (JO), som gjordes tidigare i år, gällande Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) och deras vägran att godkänna beslut som har 
signerats elektroniskt.  
 
JO har begärt yttrande från Socialstyrelsen och deras bedömning är att det inte 
finns något rättsligt hinder mot att godta elektroniska signaturer i ärenden om 
tvångsvård enligt LVU och LVM. Enligt dem kan en ändamålsenligt utformad 
användning av elektronisk signering, som uppfyller krav på säkerhet och 
dokumentation, uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som behöver uppställas 
avseende beslut i ärenden om tvångsvård. 
 
Nämnden informeras när JO har fattat beslut i frågan. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
 
 
 


