SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2015-08-25

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba 2015-08-25 kl 19.00-

Beslutande

Mats Einarsson (v), ordförande
Robert Rasmussen (s)
Yngve R K Jönsson (m)
Inga-Lill Adelly (s)
Eric Nunez (s)
Maj Ferdinandsson (s)
Anders Lindqvist (s)

Ersättare

Elisabeth Uddén (s), Göran Larsson (s), Nohadra Heido (s), Samira
Lahdou (s), Aghnatios Soma (s), Ulla Neubuser (m), Moussab Benmakhlouf (mp), Bekzod Rajabov (mp), Michael Hansen (tup), Mats
Zettmar 8sd), Juan Guzman (v), Helene Wåhleman (fp), Benita Hägg
(c)

Övriga deltagande

Marie Lundqvist, Helena Wiklund §107, Göran Almé §107-§109,
Åse Linnerbäck

Martina Styffe (s)
Ellen Nilsson (m)
Yasmin Sherif Yosra (mp)
Anna Marmlind (tup)
Ulrika Ekegren (sd)
Caroline blom (kd)

Yngve R K Jönsson

Utses att justera

Plats och tid för justering

Måndagen den 31 augusti i kommunalhuset i Tumba

Sekreterare

§107-§113
Sekretessärenden i separat
protokoll § 114-§116
Paragrafer

Åse Linnerbäck

Ordförande

Mats Einarsson

Justerare

Yngve R K Jönsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2015-08-25

Anslaget den

Nedtas den

2015-09-01

2015-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen
Underskrift

_________________________
Åse Linnerbäck

1[8]

BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

§ 107
Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Förstudieledare Helena Wiklund presenterade förstudien ”Botkyrkahälsan” - Samverkan kring individer med behov av stöd från Botkyrka kommun, Psykiatri sydväst samt Beroendecentrum Stockholm.
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§ 108
Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)
Beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet

Förvaltningen har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2015 baserad
på utfallet fram t.o.m. juni. Den pekar på ett underskott på 14,0 miljoner
kronor vilket är en förbättring jämfört med Delår 1, vars prognos landade på
ett underskott på 22,8 miljoner kronor.
Det ska poängteras att prognosen och det bokslut varpå prognosen grundas
inte är lika genomarbetade som vid delåren. Därför är denna prognos mer
osäker än föregående prognos. Det är dock ett tydligt trendbrott från ökade
kostnader till minskade kostnader.
Orsakerna till den förbättrade prognosen är främst:


Försörjningsstöd:
o Två utsedda handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd har specifikt arbetat med externa boenden, vilket givit resultat. De kommer att fortsätta med
detta arbete under resten av året, vilket förväntas få ner kostnaden för externa
boenden.
o Personalomsättningen har minskat något i omfattning vilket ger en säkrare
och mindre generös handläggning av försörjningsstödet.
o Två chefsposter vakanta på EEB. En av dem tillsätts oktober



Flyktingåtgärder:
o Inflödet av ensamkommande flyktingbarn har haft en klar ökning vilken beräknas
fortsätta. Det gör att bidragen från Migrationsverket ökar medan kostnaden i form
av befintliga handläggare kvarstår oförändrad
Barn och unga:
o Trenden ser ut att ha vänt vad gäller kostnadsökningen för familjehemsvård och
jourhem, däremot ökar kostnaderna för öppna insatser och boenden. Ett LVMärende beräknas kosta 1 mkr extra i år.
o Fortsatta vakanser på resursenheten ger ytterligare lägre kostnader



Kommunfullmäktige har beslutat om att bevilja socialnämndens ansökan
om medel ur kompetensfonden på 2,5 miljoner kronor. Dessa är hänsyn
tagna till i prognosen.

BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

§ 109
Avskrivningar av fordringar, alkoholtillstånd (2015:170)
Beslut

Socialnämnden beslutar att skriva av räkningsnummer 61-125148 avseende
avgift för tillfälligt serveringstillstånd, 3900 kr och räkningsnummer 61128453 avseende fast tillsynsavgift och rörlig tillsynsavgift 11000 kr plus
2000 kr. Avskrivningen belastar 2015 års resultat.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Kommunens avskrivning avser tillsynsavgifter. En bokföringsmässig avskrivning ska, som i det här fallet, ske när betalningsoförmåga har konstaterats p.g.a. Ergamo AB konkurs 2015-06-09. Fordran bevakas men är p.g.a
konkursen att betrakta som osäker. Avskrivningen gäller sammanlagt 16900
kr. räkningsnummer 61-125148 och räkningsnummer 61-128453. Avskrivningen kommer att belasta konto 8801511 – 791 – 7921 aktivitet 981 redovisningsåret 2015 d.v.s ingår i 2015 års bokslut.
Paragrafen justeras omedelbart.
Justeras 2015-08-25
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§ 110
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor.
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§ 111
Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2015:14)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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§ 112
Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.
Socialnämndens presidium

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten
Joe´s bar i Norsborg
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet
sällskap
Provins Mat AB 2015-06-09
Syrisk Ortodoxa kyrkan 2015-06-06
All Nations Ideell Förening 2015-07-31—2015-08-01
Liberian Swedish Association 2015-08-01—2015-08-02
Unis 2015-08-08—2015-08-09
Hacksjöbanans skytteorganisation 2015-08-11—2015-08-12
Treslev AB 2015-08-11—2015-08-12
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§ 113
Anmälningsärenden (SN 2015:11)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Socialnämndens presidium Beslut: Yttrande över remiss – Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänsten (SN 2015:138)
Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Chez Michel, Tumba
Yttrande gällande ansökan om restaurangkasinotillstånd på Frendo, Norsborg (SN 2015:10)
Kommunledningsförvaltningen: Riktlinjer för arbetsgruppen för funktionshinderfrågor (KS/2015:153)
KS § 134 Nytt kommunhus (KS/2014:290)
Återrapportering av ekonomisk analys för Sthlm SkiCenter (KS/2013:441)
KS § 141 Rapport om mänskliga rättigheter i Botkyrka (KS/2015:369)
KS § 144 Statsbidrag finskt förvaltningsområde 2015 (KS/2015:301)
KF § 57 Återrapportering av obesvarade motioner (KS/2015:149)
KF § 58 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag (KS/2015:150)
KF § 102 Förändrade avgifter inom socialtjänsten (KS/2015:450)
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