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Socialnämnden
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Plats och tid
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Utses att justera

Plats och tid för justering
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74 - 85
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Anneli Sjöberg
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Yngve R K Jönsson
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Anslaget den
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Socialförvaltningen
Underskrift

_________________________
Anneli Sjöberg

1[13]

BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-26

§ 74
Presentation av enheten för ekonomiskt bistånd
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Verksamhetschef Greta Lund- Jonsson presenterade enheten för ekonomiskt
bistånd.
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§ 75
Ekonomisk delårsuppföljning 1 för socialnämnden (SN
2014:1)
Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport nr 1 2015 och överlämnar ärendet
till kommunfullmäktige för vidare beredning
Ärendet

Prognosen innebär att förvaltningen beräknas gå med cirka 22,8 mkr i underskott om den slår in. Det innebär en försämring gentemot marsprognosen
på 7,2 mkr. Prognosen till Delår 1 står på stabilare grund än marsprognosen,
men det finns ändå osäkerheter i prognosen, framförallt hur stora intäkter vi
får från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.
Det direktutbetalade ekonomiska biståndet fortsätter att öka och det är också
här som huvudorsaken till den försämrade prognosen finns. Antalet biståndsmånader och kostnad per hushåll och månad förväntas bli högre jämfört både med utfallet för 2014 och årets budget.
För övriga verksamheter föreligger inga stora förändringar jämfört med föregående prognos.
Ett antal åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas, med anledning av
underskottet. De berör samtliga enheter och beskrivs närmare nedan under
stycket ”Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos”. Dessa
åtgärder handlar om effektiviseringar och ändrade arbetssätt samt åtstramning av regler, inte om direkta nedskärningar eller borttagande av verksamhet. Flera åtgärder hinner inte få så stor effekt i år, då det handlar om ändrade arbetssätt eller investering i personal. Det är också svårt att kvantifiera
effekten i kronor.
En grov och preliminär bedömning av den möjliga ekonomiska effekten när
alla åtgärder fått fullt genomslag landar på ca 18 mkr, men siffran är mycket
osäker och allt kommer inte att hinna realiseras under 2015. Ca 7 mkr kan
bedömas vara medräknat i årets prognos.
En faktor som märkbart skulle minska kostnadsnivån för nämndens verksamhet, men som inte är medräknad, är tillgång till fler lägenheter samt interna boenden. Den frågan kan dock inte socialnämnden besluta om.
Räkneexempel på möjliga besparingar:
• 10 lägenheter frigörs till personer som idag finns placerade på boenden via
EEB, årsbesparing 2 mkr.
• 5 personer med psykiska problem som idag är placerade får istället lägenheter med boendestöd, årsbesparing 0,6 mkr. Det skulle även förbättra brukarnas psykiska hälsa.
• 5 träningslägenheter istället för placeringar av missbrukare, årsbesparing
1,5 mkr, och skulle även det gynna brukarnas hälsa.
För att fullt ut uppnå en budget i balans utan tillskott av ytterligare medel
krävs ingrepp i verksamheten som riskerar att påverka medborgarna negativt. I sådant fall behövs ett uppdrag till Socialnämnden.
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§ 76
Finansiering av Samordningsförbundet (SN 2015:92)
Beslut

Socialnämnden beslutar att de 594 000 kronor i överskjutande medel för år
2015 används till att täcka en del av underskottet av ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning

Samordningsförbundet har fått beslut från ägarna om finansiering för 2015.
Staten har inte beviljat enligt äskande, utan sänkt nivån på tilldelning jämfört med år 2014. Äskandet utgick från att förbundet skulle ha en total budgetram på 22 miljoner kronor. Enligt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen beslut minskar budgetramen till 17,2 miljoner kronor.
Dessa förändringar medför att Samordningsförbundet måste göra stora prioriteringar i befintlig verksamhet. Två verksamheter, Kugghjulen och REKA
kommer att skalas ner respektive läggas ned helt. Detta innebär att de 2 615
000 konor som Botkyrka kommun beslutat tilldela Samordningsförbundet år
2015 inte kommer att tas i anspråk i sin helhet. Den summa som kommunen
har att bidra med uppgår istället till 2 021 000 kronor för år 2015.
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§ 77
Revidering av rutiner för Lex Sarah (SN 2011:129)
Beslut
Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av rutiner för lex Sarah
Sammanfattning

Enligt 7 kap 1 § SOSFS 2011:5 ska socialnämnden fastställa rutiner för hur
skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden
ska fullgöras. Rutiner ska även fastställas för hur skyldigheten att anmäla
allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Socialförvaltningen föreslår här rutiner för lex Sarah. Rutinerna utgör
en del av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka
kvaliteten och säkerheten i vår verksamhet.
Socialnämnden fastställde 110927 rutiner för lex Sarah. Socialnämnden
gjorde i maj 2013 en revidering som tydliggjorde ansvarsfördelningen mellan lex Sarah ansvarig och verksamhetschef i samband med utredning av
rapporterade missförhållanden eller risker. Socialstyrelsen har gett ut en reviderad Handbok om bestämmelser enligt lex Sarah. Detta ger anledning att
revidera förvaltningens rutiner angående att göra bedömningar omkring behov av omedelbara åtgärder under kvällar och helger.
Föreslagen revidering

Socialförvaltningen föreslår ett tillägg till nuvarande skrivning på sidan 2:
”Om en situation är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska
den anställde omgående kontakta lex Sarah-ansvarig som beslutar vilka åtgärder som är nödvändiga. Rapportören ska därefter, inom en vecka, skicka
rapporten till lex Sarah-ansvarig.”
Förslag till tillägg:
”Socialpsykiatriska enheten
Socialpsykiatriska enheten bedriver verksamhet dygnet runt. Om situationen
är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställde omgående kontakta den chef på enheten som är i beredskap.”
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§ 78
Upplösning av Sociala samfonden
Beslut

Socialnämnden godkänner förslaget att upplösa Sociala samfonden och rekommenderar att utdelning av fondens kvarvarande medel sker till Väntjänstföreningen i Tumba-Tullinge med 20 tkr och med 244 076 kr + ränta
2015 till Majblommans lokalförening i Botkyrka.
Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska
kommunens förvaltade stiftelser. En av dessa stiftelser, sociala Samfonden,
har ändamål som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde.
Denna fond föreslås upplösas och kapitalet delas ut till lämpligt ändamål.
Beslutet ska ske i dialog med socialnämnden.
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§ 79
Mottagande av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF (SN 2015:131)
Beslut

Socialnämnden föreslås godkänna att motta 300 tkr i utvecklingsmedel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Sammanfattning

Resursenheten har ansökt om och beviljats 300 tkr i utvecklingsmedel för
kompetenshöjande insatser inom det förebyggande arbetet mot våld med
början i Hallunda/Norsborg. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform för alla aktörer som kommer att medverka i arbetet.
Ett stort antal aktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, erfarenhetsutbyten
samt dokumentation av arbetet planeras för målgrupperna som är utvalda
elever som ska bli mentorer för de sina yngre skolkamrater, nyckelpersoner
(vuxna i skolan), pedagoger, vissa tjänstemän inom kommunen med relevans för det våldsförebyggande arbetet samt aktörer i närsamhället som särskilda poliser och personal från räddningstjänst.
Målet med arbetet är att öka antalet ungdomar som vill försöka avstyra och
ingripa vid händelser som kan eller har resulterat i våldshandlingar samt att
minska det fysiska, psykiska och sexuella och materiella våldet i området.
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§ 80
Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2015:78)
Beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Förändrade avgifter inom socialnämndens verksamheter för måltider och
avgift för logi som inte regleras genom hyreslagen, som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller beslut för personer som får boende
inom ramen för en annan stöd- eller hjälpåtgärd som inte omfattar behandling.
Avgiften för måltider blir 2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas
av hyreslagen 1 854 kr per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna
för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Avgifterna
kommer fortsättningsvis att följa prisbasbeloppets utveckling.
Beslut fattat i samband med beslut om Botkyrka kommuns ettårsplan 2010
avseende avgifterna för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk
och/eller psykiska problem upphör att gälla.
De nya avgifterna gäller from 2015-09-01
Sammanfattning

Socialförvaltningen har 2014 tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen påbörjat en gemensam översynav alla avgifter som förvaltningarna
har rätt att ta ut med stöd av lagstiftning. Den totala översynen har blivit
fördröjd och i avvaktan denna vill förvaltningen göra vissa förändringar som
vi bedömer vara brådskande. Nya avgifter föreslås from 2015-09-01 och blir
2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 854 kr
per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i
ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Avgifterna kommer fortsättningsvis
att följa prisbasbeloppets utveckling. Tidigare avgift för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem slutar att
gälla. Förslaget innebär att måltidsavgiften blir densamma oavsett omsorgsform samt att avgift för logi följer aktuella bestämmelser i socialtjänstlagen.
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§ 81
Yttrande övr förslag om finansiering av utökad tjänst för
dödsbohandläggning (SN 2015:91)
Beslut

Socialnämnden föreslår att den till kommunledningsförvaltningen tidigare
överflyttade halvtidstjänsten återgår till socialförvaltningen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen äskar ytterligare medel av socialförvaltningen för att de inte klarar av dödsbohandläggning med befintliga resurser (0,5
tjänst). Socialförvaltningen har inte möjlighet att föra över resurser till serviceförvaltningen utan återtar istället handläggningen av dödsbo. En förutsättning för detta är att budgetmedel motsvarande en halvtidstjänst överförs
till socialförvaltningen.
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§ 82
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om brand i Norsborg samt rekyteringar: en ny ekonomichef är anställd, ny annons är ute gällande HRansvarig och vikarierande utskottssekreterare kommer i juni.
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§ 83
Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2015:14)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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§ 84
Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.
Förvaltningschef
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet SN 2015:108, SN 2015:109, SN 2015:120 och SN
2015:122
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Mecudas, Subtopia 2015-05-02
Provins Mat AB , Cirkus Cirkör 2015-04-24
Louise T Cheaye, Subtopia 2015-04.25
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§ 85
Anmälningsärenden (SN 2015:11)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Granskning av ansvarsutövande 2014 socialnämnden
Minnesanteckningar Alby dialogforum 2015-04-07 – Kvinnors fritid
Minnesanteckningar Hallunda-Norsborg dialogforum 2014-11-19 – Så gör
vi Hallunda och Norsborg tryggare
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