
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

Socialnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2018. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 9:00-11:40 

Ajournering kl. 9:55-10:00 

Plats 
Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 

Omfattning 
§ 53-72 

Beslutande 
Roger Holmberg (S), ordförande 
Lisa Jalmander (M), vice ordförande 
Toni Lavi (S) 
Veronica Selén Ericsson (S) 
Nasim Malik (S)  
Ylva Hällblad (S), deltar ej i § 54 på grund av jäv   
Robin Lenz (S) § 54 
Erik Ciardi (C) 
Liselotte Ross (V) 
Kerstin Edvinsson (M) 
Joachim Almeke (L) 
Lars Petersson (SD) 
 

Ersättare 
Robin Lenz (S) § 53, 55-72 
Bengt Thörnblad (C), deltar ej i § 54 på grund av jäv 
Nikoletta Lettersson (M) 
 

Övriga 
Cecilia Frid 
Martina Eriksson 
Lotta Hedström 
Niklas Hermansson 
Laila Andersson 
Kristina Appert 
Johnny Lesseur 
Carina Björkman § 53-54 
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Linda Ulestedt § 55, 59 
Birgitta Jansson § 56-58 
Charlotte Larsson § 59 
Ulrika Medrin § 60 
Pia Andersson § 60 
Lena Andersson § 60 
Yvonne Sandin § 61 
Marie Jogestål § 68 
Susanne Krusell § 68 
Lena Jenisch § 69 
Eva-Lena Karlsson § 69 
Marie Torstensson § 59 
 

 

Sekreterare 
 
 
 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Holmberg (S) Erik Ciardi (C) 
ordförande  
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2018-03-27 

 

Behandling av mötesärende 
 

§ 53 

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Erik Ciardi (C) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 10 april 2018. 
 
Omedelbar justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde. 
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§ 54 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0179.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 inklusive utredning daterad 2018-03-09. 

Bakgrund 
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är 
uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse familjehems-
föräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva vårdnaden om 
barnet enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ylva Hällblad (S) och Bengt Thörnblad (C) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
 
 
  



 5 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 55 

Yttrande till Kriminalvårdsanstalten Norrtälje 
Dnr SN 2018/0164.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 inklusive utredning daterad 2018-02-27. 

Bakgrund 
Kriminalvårdsanstalten Norrtälje inkom 2018-01-08 med skriftlig begäran om 
yttrande, avseende lämpligheten av att en där intagen medges umgänge med 
biologiskt barn. Samtycke till yttrande har inhämtats från den intagne. 
Socialförvaltningen har företagit utredning och upprättat förslag till yttrande. 
 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och överlämnar detta till 
Kriminalvårdsanstalten Norrtälje. 
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§ 56 

Yttrande enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken till Kalmar 
tingsrätt 
Dnr SN 2018/0171.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 inklusive utredning daterad 2018-02-28. 

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 
förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten.  
 

Beslut 
Upprättat förslag till stämningsansökan dnr 2018/0171.11.03 antas och 
överlämnas till Kalmar tingsrätt. 
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§ 57 

Yttrande enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken till Kalmar 
tingsrätt 
Dnr SN 2018/0172.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 inklusive utredning daterad 2018-03-07. 

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 
förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten.  
 

Beslut 
Upprättat förslag till stämningsansökan dnr 2018/0172.11.03 antas och 
överlämnas till Kalmar tingsrätt. 
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§ 58 

Yttrande enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken till Kalmar 
tingsrätt 
Dnr SN 2018/0176.11.03 

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12 inklusive utredning daterad 2018-03-12. 

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 
förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten.  
 

Beslut 
Upprättat förslag till stämningsansökan dnr 2018/0176.11.03 antas och 
överlämnas till Kalmar tingsrätt. 
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§ 59 

Medborgarförslag om att barn och ungas behov av 
LSS inte ska jämföras med vuxnas vid behovsprövning 
Dnr SN 2017/0664.02.04 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19. 
Medborgarförslag daterat 2017-10-12. 
 
Förslagsställare Marie Torstensson företräder inför socialnämnden och framför 
sina synpunkter. Maries syfte med skrivelsen är främst att sprida kunskap om 
hur situationen för familjer som har barn med funktionsnedsättning ser ut. 
Marie menar att många familjer inte får det stöd de behöver på grund av att 
olika socialförsäkringsförmåner och insatser från samhällets sida inte är 
samordnade med varandra. En bedömd personkretstillhörighet öppnar upp för 
möjligheter att få ta del av försäkringsförmåner via Försäkringskassan.  
 
Förvaltningschef Cecilia Frid och enhetschef Charlotte Larsson informerar i 
ärendet. 
 
Socialnämnden tackar för medborgarförslaget och Marie Torstenssons 
framställan som man menar belyser en viktig fråga. Socialnämnden uttrycker en 
stor förståelse för vikten av att familjer som har barn med funktions-
nedsättning får det stöd de behöver för att få vardagen att fungera. Det ligger 
dock inte primärt på en kommun att driva frågor om lagstiftningsförändringar. 
De synpunkter som framförts kan komma att lyftas inom de politiska 
organisationerna.  

Bakgrund 
Marie Torstensson, Runtorp Påryd, har den 12 oktober 2017 inkommit med ett 
medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska driva frågan att barn och 
unga inte ska behovsprövas efter en vuxen persons dom (4440-11 HFD).  
 

Yttrande 
Alla människor ska, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara 
delaktiga i samhällets gemenskap och leva som andra. Samhället ska utformas 
så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet. Socialtjänsten har utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till uppgift att med olika 
typer av insatser stödja personer med funktionsnedsättning till att kunna leva 
ett självständigt liv.  
 
Vid en ansökan om insatser enligt LSS görs det en rättighetsprövning. 
Prövningen eller bedömningen sker i två steg. Först görs det en prövning av 
om personen tillhör någon av de målgrupper/personkretsar som har rätt till 
insatser enligt LSS. Om prövningen leder fram till att en person bedöms 
tillhöra någon av personkretsarna så görs det ytterligare en prövning av rätten 
till själva insatsen.  
 



 10 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 
Den dom från Högsta förvaltningsdomstolen som förslagsställaren hänvisar till 
är prejudicerande för vilka som ska bedömas tillhöra personkrets punkt 3 i 
LSS. När det gäller personkrets punkt 3 är det samma kriterier för bedömning 
av tillhörighet för barn som för vuxna personer. Föräldraansvar för barn blir 
aktuellt först vid bedömning av rätten till insats enligt LSS vilket sker i steg två 
efter att barnet bedömts tillhöra någon av personkretsarna.  
 
För närvarande pågår det en statlig översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen. Det finns inte vad vi känner till några direktiv eller 
uttalanden som tyder på att lagstiftaren har för avsikt att göra någon åtskillnad 
mellan barn och vuxna när det gäller att bedöma personkretstillhörighet. Det 
skulle kräva stora förändringar i LSS för att ändra det förhållandet. 
 

Om en person inte tillhör någon av de målgrupper som har rätt till insatser 
enligt LSS finns det andra insatser enligt SoL som personen kan ansöka om. 
Insatser som beviljas enligt SoL för barn med funktionsnedsättning och deras 
föräldrar är vanligtvis ledsagarservice och avlösarservice.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
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§ 60 

Information LSS Barn 
 
Verksamhetschef Lotta Hedström och enhetscheferna Ulrika Medrin, Pia 
Andersson och Lena Andersson informerar om verksamhetsområdet LSS Barn 
och ungdom. 
 
Inom verksamheten verkställs LSS-beslut för barn och ungdomar gällande 
bostad med särskild service, korttidsvistelse, avlösarservice, ledsagarservice och 
korttidstillsyn. Då det är åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. 
 
Området är uppdelat i verksamheter med olika inriktningar. Omkring 100 barn 
och deras familjer ingår i verksamheterna i Kalmar kommun.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 61 

Ekonomisk rapport efter februari 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-02. 
Ekonomisk rapport efter februari 2018. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för den ekonomiska rapporten. 

Bakgrund 
Årets första ekonomiska rapport inklusive helårsprognos redovisas efter 
februari månad.  
 
Prognosen för socialnämnden visar ett underskott på -10,5 miljoner kronor, 
vilket beror på underskott för verksamheten för ensamkommande barn och 
ungdomar (-3,5 miljoner kronor) samt utebliven besparingseffekt under 2018 
för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans  
(-7,0 miljoner kronor). Inom övriga verksamheter för personer med funktions-
nedsättning och individ- och familjeomsorg visar prognosen budget i balans. 
 
Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn för att 
anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer 
från Migrationsverket, fortsätter. Svårigheter finns att upprätthålla en fortsatt 
god och jämlik vård samt komma i fas med den lägre ersättningsnivån p.g.a. 
kostnader för omställning av personalresurser, långa hyresavtal och kostsamma 
externa placeringar. 
 
Upphandling av verksamheten för personlig assistans försenades och nu pågår 
planering för övergång till entreprenör. Övergången beräknas ske successivt 
från juni till september. Vissa omställningskostnader kommer att uppstå i 
samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt förväntas 
först under senare delen av 2019. 
 
Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig 
assistans, med anledning av vägledande rättsfall, har lett till att flera personer 
blivit av med sina beslut från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det 
ställs krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket 
medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbets-
belastning och ökade kostnader för socialnämnden. I slutet av 2017 
presenterade Socialdepartementet en rad åtgärder för den statliga assistans-
ersättningen som ska träda i kraft under 2018. Det råder fortfarande en stor 
osäkerhet kring vilka konsekvenserna av dessa åtgärder blir. För 2018 är inte 
dessa förändringar inräknade i anslaget för volymökningar. Effekterna kommer 
att redovisas kommande månader. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter februari 
2018. 
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§ 62 

Strategi för jämställdhet 2018-2022 
Dnr SN 2018/0091.02.10 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-19. 
Strategi för jämställdhet 2018-2022. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns 
jämställdhetsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 
2018 att skicka bifogat förslag på strategi för jämställdhet i Kalmar kommun på 
remiss. 
 
Förslaget föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2018-2020, anger 
mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och 
stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och  
leva i.  
 
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och 
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten 
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Strategin innebär att Kalmar kommuns 
verksamheter ska säkerställa: 

 Likvärdig service och bemötande 

 Likvärdig myndighetsutövning 

 Likvärdig resursfördelning 

 Jämställd fördelning av makt och inflytande 
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
 
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd 
verksamhet och en jämställd kommun. 
 
I strategin har följande mål tillsammans med målbeskrivning och rekommen-
dationer tagits fram: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. Jämställd utbildning 
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
5. Jämställd hälsa 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
Socialnämnden ser positivt på strategin. Den ligger i linje med och kommer 
stödja det arbete som påbörjats när det gäller socialnämndens mål om att 
socialtjänsten ska vara jämlik och jämställd.  
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Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 63 

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden 
Dnr SN 2018/0181.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15. 
Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen daterad 2018-03-12. 
Reglemente för socialnämnden daterat 2017-09-25. 
Reglemente för omsorgsnämnden daterat 2016-09-26. 
Hälso- och sjukvård – ansvarsfördelning mellan omsorgsförvaltningen och 
socialförvaltningen daterad 2015-09-03. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Ansvarsfördelningen mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen 
styrs övergripande av respektive nämnds reglemente.  
 
I nämndernas reglementen står det att nämnderna ska ha ett nära samarbete 
och att de tillsammans ska ta fram en skriftlig ansvarsfördelning som ett 
komplement till reglementet. 
 
Syftet med en skriftlig överenskommelse är att kommuninvånarna ska känna 
sig trygga med att få sina behov och rättigheter tillgodosedda och att de inte 
riskerar bli hänvisade mellan nämndernas förvaltningar. Överenskommelsen 
ska underlätta samverkan och det dagliga arbetet för medarbetarna.  
 
Det finns sedan 2016 en skriftlig ansvarsfördelning avseende Hälso- och 
sjukvård mellan nämnderna. Denna ansvarsfördelning har med några mindre 
justeringar införlivats i bilagt förslag till överenskommelse.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag till överenskommelse om samverkan 
mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 
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§ 64 

Föreningsbidrag Unga KRIS 2018 
Dnr SN 2018/0116.03.02 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08. 
 
Verksamhetschef Laila Andersson informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Enligt riktlinjer för föreningsbidrag inom socialtjänstens område ska social-
nämnden årligen ta ställning till fördelning av föreningsbidrag till sociala 
föreningar.  
 
Ansökan från Unga KRIS inkom i tid för 2018. Socialförvaltningen har nyligen 
utsett ett särskilt stöd/kontaktperson till föreningen. Vid kontakt med före-
ningens ordförande har nedanstående brister uppmärksammats och påtalats.  
 

 att styrelsemöte hålls kvartalsvis 

 säkerställa att det finns verksamhetsledare inom föreningen 

 anteckna vilka personer som deltar i föreningens verksamhet 

 säkerställa föreningens öppettider  

 beskriva målsättningen med föreningen 
  
Utifrån dessa brister anses föreningen för tillfället inte kvalificera sig för 
föreningsbidrag 2018.  
 
Då Unga KRIS utför sociala aktiviteter som till viss del kompletterar 
socialförvaltningens uppdrag, bedöms det vara av vikt att föreningen ges 
möjlighet till förnyad omprövning av föreningsbidrag under 2018. För att 
socialnämnden ska kunna ta ett nytt beslut om föreningsbidrag för 2018 
behöver föreningen åtgärda ovanstående brister och redovisa dem till utsedd 
kontaktperson. 

 
Övergripande krav  
Socialnämndens föreningsbidrag är ett riktat bidrag till verksamheter för 
kommunens invånare. Föreningens verksamhet ska ge förutsättningar för 
frivilligt socialt arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens 
ansvarsområden när det gäller kamratstöd för en drogfri och icke kriminell 

livsstil.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte bevilja föreningsbidrag för tillfället till Unga 
KRIS.   
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§ 65 

Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Verksamhetschef Lotta Hedström informerar om en lex Sarah som anmälts till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande barn placerat i familjehem. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar om att Åklagarmyndigheten i oktober 
förra året begärde ut personuppgifter från tre av socialförvaltningens HVB-
hem. Sekretessbestämmelserna medger inte att uppgifterna lämnas ut om inte 
misstanke riktas mot enskild person. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 66 

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet 
Dnr SN 2018/0010.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13. 
Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet (svarsjournal). 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. 

Bakgrund 
Den övergripande ledningen för kommunens verksamhetsledningssystem skall 
varje år göra en samlad bedömning av verksamhetsledningssystemet och 
utifrån denna fastställa om systemet är lämpligt, tillräckligt och väl fungerande. 
Därutöver skall den övergripande ledningen ta ställning till om kravet på 
ständiga förbättringar är uppfyllt och fatta nödvändiga beslut om eventuella 
förändringar av det fortsatta arbetet. 
 
Som underlag för detta arbete skall de lokala ledningarnas genomgång 
(förvaltningsledningarna) i februari varje år svara på ett antal frågor om 
förvaltningens arbete med ledningssystemet. I bifogad handling redogörs för 
de svar som lämnats från socialförvaltningen till den övergripande ledningen.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 67 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr SN 2018/0168.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-07. 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 daterad 2018-02-08. 
 
Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar om patientsäkerhets-
berättelsen. 

Bakgrund 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksam-
hetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9).  
 
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för socialnämndens hälso- och sjukvårds-
verksamhet beskriver hur det gångna årets arbete bedrivits avseende kvalitet 
och säkerhet samt vilka strategiska frågor som finns inför kommande år. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
 
 
 
 
  



 21 (26) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 68 

Information ekonomiskt bistånd 
 
Enhetscheferna Marie Jogestål och Susanne Krusell informerar om 
verksamheten inom området ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet är 
sedan förra året indelat i mindre team som ansvarar för olika åldersgrupper. 
 
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskade kraftigt förra året bland 
annat beroende på det processarbete som genomfördes, vilket resulterade i att 
dubbelarbete har försvunnit. En annan orsak till minskningen är att personal-
omsättningen och sjukskrivningarna har minskat och därmed utförs arbetet 
mer effektivt. En bidragande orsak är även den förbättrade arbetsmarknaden. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 69 

Rapport resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 
Verksamhetsutvecklarna Lena Jenisch och Eva-Lena Karlsson redogör för 
resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).  
 
Inom områdena försörjningsstöd, missbruk, barn och unga samt funktions-
nedsättning redovisas resultat när det gäller bland annat utredningstider och 
väntetider. Jämförelse görs mellan Kalmar och övriga kommuner i riket som 
deltar i KKiK. 
 
Analys av resultaten kommer att genomföras till hösten på socialförvaltningens 
analysdagar. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 70 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0093 Beslut daterat 2018-03-01 om tillfälligt ändrad 
gästkategori samt tillfälligt utökad serveringstid för Intresseföreningen 
för sjöfart, 832401-7097, gällande Sjösjukan 

- SN 2018/0151 Beslut daterat 2018-03-01 om stadigvarande serverings-
tillstånd för Kalmarsunds Restauranger AB, 559044-2835, gällande 
Guldfågeln Arena Restaurang & Konferens 

- SN 2018/0051 Beslut daterat 2018-03-02 om stadigvarande serverings-
tillstånd för McCools Bar AB, 559145-2734 

- SN 2018/0103 Beslut daterat 2018-03-06 om stadigvarande serverings-
tillstånd för Lucky Van AB, 559091-0021, gällande Restaurang 
Larmgatan 10 

- SN 2018/0174 Beslut daterat 2018-03-13 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Packhuset Home Hotel AB, 556280-0242, 
gällande Clarion Collection Hotel Packhuset 

- SN 2018/0105 Beslut daterat 2018-03-14 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Södra Grill Bistro Bar AB, 559082-8538 

- SN 2018/0152 Beslut daterat 2018-03-19 om avskrivning av anmälan 
enligt Alkohollagen för Kalmarsunds Restauranger AB, 559044-2835, 
gällande Brofästet Hotell & Konferens 

Sociala utskottet: 
- Protokoll daterade 2018-02-27, 2018-03-07 omedelbar justering,  

2018-03-07, 2018-03-12, 2018-03-21 omedelbar justering, 2018-03-21 
Delegeringslistor: 

- Familjerätt sida 1-3, 1-7 
- Försörjningsstöd 102 sida 1-2, 1-38 
- Försörjningsstöd 105 sida 1-2, 1-46 
- Mottagning Barn och vuxen 1 sida 1-8 
- Utredning Barn och familj 1 sida 1-6 
- Utredning Barn och familj 2 sida 1-8 
- Utredning Barn och familj 3 sida 1-7 
- Placeringsenheten sida 1-7 
- Utredning Ensamkommande sida 1-11 
- Familjehemsenheten sida 1-9 
- Utredning Vuxen missbruk sida 1-4, 1-5 
- Habiliteringsersättning sida 1-29 

Delegeringslista LSS för perioden 2018-02-26 – 2018-03-25 
- LSS sida 1-3 

Utlämnande av allmän handling: 
- SN 2018/0154 daterat 2018-03-02 
- SN 2018/0177 daterat 2018-03-12 
- SN 2018/0178 daterat 2018-03-12 
- SN 2018/0199 daterat 2018-03-21 
- SN 2018/0170 daterat 2018-03-22 
- SN 2018/0205 daterat 2018-03-22 
- SN 2018/0210 daterat 2018-03-23 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 
- SN 2018/0215 daterat 2018-03-26 

 

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

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 71 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Förvaltningsrätten i Växjö: 

- Dom i mål nr 33-18 daterad 2018-03-08 
- Dom i mål nr 57-18 daterad 2018-02-21 
- Dom i mål nr 84-18 daterad 2018-03-08 
- Dom i mål nr 173-18 daterad 2018-03-08 
- Dom i mål nr 176-18 daterad 2018-02-27 
- Dom i mål nr 178-18 daterad 2018-02-27 
- Dom i mål nr 189-18 daterad 2018-02-20 
- Beslut i mål nr 217-18 daterat 2018-03-23 
- Dom i mål nr 236-18 daterad 2018-02-22 
- Dom i mål nr 1156-17 daterad 2018-03-19 
- Dom i mål nr 1509-17 daterad 2018-03-07 
- Dom i mål nr 2671-17 daterad 2018-03-08 
- Dom i mål nr 2787-17 daterad 2018-03-13 
- Dom i mål nr 2973-17 daterad 2018-03-09 
- Dom i mål nr 3033-17 daterad 2018-02-26 
- Dom i mål nr 3525-17 daterad 2018-02-21 
- Dom i mål nr 3544-17 daterad 2018-03-01 
- Dom i mål nr 3640-17 daterad 2018-03-20 
- Dom i mål nr 4310-17 daterad 2018-02-28 
- Dom i mål nr 4347-17 daterad 2018-03-09 
- Dom i mål nr 4385-17 daterad 2018-02-21 
- Dom i mål nr 4422-17 daterad 2018-02-28 
- Dom i mål nr 4550-17 daterad 2018-03-20 
- Dom i mål nr 4611-17 daterad 2018-02-19 
- Dom i mål nr 4612-17 daterad 2018-02-19 
- Dom i mål nr 4763-17 daterad 2018-03-20 

Kammarrätten i Jönköping: 
- Beslut i mål nr 1552-17 daterat 2018-02-27 
- Beslut i mål nr 2691-17 daterat 2018-02-15 
- Dom i mål nr 3708-17 daterad 2018-03-01 

Högsta förvaltningsdomstolen: 
- Beslut i mål nr 712-18 daterat 2018-03-15 

Kalmar tingsrätt: 
- Dom i mål nr T 2035-17 daterad 2018-02-28 

IVO Inspektionen för vård och omsorg: 
- SN 2017/0717 Beslut daterat 2018-02-07 
- SN 2017/0713 Beslut daterat 2018-02-14 

 

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

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 

 

§ 72 

Övrigt 
 
Inget övrigt ärende har anmälts. 
 
 
 
 
 
 


