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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§1
Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Folkhälsosamordnare Hanna Lind presenterade resultatet av Botkyrkas ungdomsenkät.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§2
Uppföljningsplan 2013 (2012:1)
Beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till uppföljningsplan för 2013
Uppföljningsplan för 2013

Enligt reglementet för budgetansvar och intern kontroll ska nämnderna kontinuerligt hålla sig underrättade om nämndens ekonomi och verksamhetens
utveckling.
NÄMND
Februari
Februari
April
April
Maj
Augusti
September
September
November

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

Datum

Ärende

26-feb
26-feb
23-apr
23-apr
28-maj
27-aug
24-sept
24-sept
12-nov

Framåtsikt 2014-2017
Årsredovisning 2012
Ekonomisk månadsrapport mars
Synpunkter på ramar och mål 2013-2016
Delårsrapport nr 1
Ekonomisk månadsrapport juli
Delårsrapport nr 2
Ettårsplan 2013
Ekonomisk månadsrapport oktober MUNTLIG

Månadsrapporten är en uppföljning per målgrupp (verksamhet 2 positioners
siffernivå) med prognos. Delårsrapporterna följer anvisningarna från kommunledningsförvaltningen, och innehåller förutom en budgetutfallsprognos
även nyckeltal och redovisning av måluppfyllelse.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§3
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn (2012:197)
Beslut

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och uppdrar åt ordförande Mats Einarsson
och socialchef Lotta Persson att underteckna överenskommelsen.
Ärendet

Överenskommelsen innebär att Botkyrka kommun förbinder sig att tillsvidare hålla sju boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande
barn 15-17 år. Det är en utökning med fyra platser jämfört med gällande
överenskommelse. Överenskommelsen följer det förslag om fördelning mellan kommunerna som Länsstyrelsen tagit fram baserad på länstalet för
Stockholms län.
Kommunen har enligt förordning rätt till 1600 kr per dygn i ersättning för
varje överenskommen plats och ytterligare 300 kronor per dygn för varje
ianspråktagen plats. Ersättningen betalas ut i efterskott per kvartal. Överenskommelsen löper tills vidare med fyra platser från den första september
och med sju platser från den första oktober.
Överenskommelsen tecknas mellan Botkyrka kommun och Migrationsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län och kan sägas upp av vardera parten
för villkorsändring med en månads uppsägningstid och för upphörande med
sex månaders uppsägningstid.
Skälet till att avtalet inte börja gälla omedelbart efter beslut är att socialförvaltningen behöver tid främst för att utöka antalet boendeplatser. De sju
platserna är rullande i den meningen att så fort ett barn beviljas permanent
uppehållstillstånd av migrationsverket kommer platsen att på nytt tillsättas
med ett asylsökande barn. Med nuvarande handläggningstid beräknas att det
innebär att kommunen kommer att ta emot cirka 16 – 18 barn som mot ersättning ska beredas stadigvarande boende per år.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§4
Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande
barn med permanent uppehållstillstånd (SN 2012:197)
Beslut

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse om boendeplatser för
ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd och uppdrar åt
ordförande Mats Einarsson och socialchef Lotta Persson att underteckna
överenskommelsen.
Ärendet

Överenskommelsen innebär att Botkyrka kommun förbinder sig att tillsvidare hålla sju boendeplatser tillgängliga för sju asylsökande ensamkommande barn när de har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Det är en
utökning med fem platser jämfört med nu gällande överenskommelse.
Kommunen har enligt förordning rätt till 1600 kr per dygn i ersättning för
varje överenskommen plats och ytterligare 300 kronor per dygn för varje
ianspråktagen plats enligt denna överenskommelse. Ersättningen betalas ut i
efterskott per kvartal. Kommunen får ersättning för barnen fram till de fyller
21 år under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder. Överenskommelsen löper tills vidare men antalet platser kommer att utökas allt efter
som fler barn får PUT. För de barn som inte kommer att rymmas inom ramen för denna överenskommelse äger kommunen rätt att återsöka för faktiska kostnader.
Överenskommelsen tecknas mellan Botkyrka kommun och Migrationsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län och gäller fr.o.m. den 1 september
2013. Den kan sägas upp av vardera parten för villkorsändring med en månads uppsägningstid och för upphörande med tre månaders uppsägningstid
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§5
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (SN 2012:197)
Beslut

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar och uppdrar åt och uppdrar åt ordförande Mats Einarsson
och socialchef Lotta Persson att underteckna överenskommelsen
Ärendet

Överenskommelsen tecknas med länsstyrelsen och innebär att Botkyrka
kommun förbinder sig att tillsvidare ta emot 7 till 22 nyanlända individer
per år genom att de anvisas plats för bosättning. Överenskommelsen följer
det förslag om fördelning mellan kommunerna som Länsstyrelsen tagit fram
baserad på länstalet för Stockholms län. Överenskommelsen ger Botkyrka
rätt till en grundersättning om motsvarande 10 prisbasbelopp, d.v.s. 455 000
kronor för 2013. Den nu gällande överenskommelsen är utan bestämmelse
om antal mottagna flyktingar.
I bilaga till överenskommelsen beskrivs Botkyrka kommuns begränsningar
att på kort sikt kunna uppfylla antalet mottagna individer med anledning av
att många av Botkyrkabyggens hyresrätter kommer att stambytas. Under
åren 2013-2017 åtar vi oss att tillgängliggöra minst sju platser årligen (d.v.s.
ta emot minst sju individer per år) samt att föra en kontinuerlig dialog med
länsstyrelsen om hur vi på sikt ska få en planering och en beredskap för
mottagande av nyanlända enligt överenskommelsens avsikt. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om mottagande
och tidpunkt och kan inte med avtalet som grund anvisa en person utan
kommunens medgivande. När parterna är överens om att anvisning ska göras har kommunen rätt till information om den enskilde men kommunen kan
inte välja bort individer med särskilda behov eller begränsad eller ingen prestationsförmåga och får heller inte utesluta personer på osaklig grund.
Överenskommelsen gäller tills vidare men kan sägas upp av någondera parten senast tre månader före ett årsskifte.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§6
Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt att hitta
hållbara samarbetslösningar mellan separerade föräldrar
(SN 2012:202)
Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan och mottagande av medel för projekt
”Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt - att hitta hållbara samarbetslösningar mellan separerade föräldrar”.
Ärendet

Året 2011 beviljades FoU Södertörn 2 848 000 kr av Folkhälsoinstitutets
anslag till insatser för barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där
våld förekommer för att genomföra projektet ”Barn med föräldrar som är i
svår vårdnadskonflikt”. Medlen avsåg dels bidrag till utveckling av två arbetsmetoder, föräldrakoordinator och Konflikt och försoning dels en vetenskapligt förankrad utvärderingsstudie i samarbete med fil. dr. Annika Reimer vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.
FoU Södertörn för år 2012-2014 sökt sammanlagt 388 000 kronor och beviljats 108 800 kronor för det första året för att kunna bredda den pågående
forskningsstudien med en delstudie som gäller barnens situation. Förväntat
resultat är att få kunskap om interventionerna (d.v.s. domstolens handläggning, arbetsmodellerna konflikt och försoning samt föräldrakoordinator) har
en konfliktdämpande och samarbetsfrämjande effekt på föräldrarna, på kort
och lång sikt.
FoU Södertörn är en forsknings och utvecklingsmiljö som bedrivs i samverkan med åtta södertörnskommuner. Botkyrka kommun är huvudman för enheten.

7[18]

BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§7
Projekt boendestöd för personer som tillhör LSS för 2013
och 2014 (SN 25012:201)
Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan och mottagande av medel från Stockholms Stad
Ärendet

Stockholm har beviljat 750 120 kronor i projektmedel till FoU södertörn för
att genomföra en forskningsstudie under 2013-2014. Studien kommer att
genomföras vid FoU Södertörn och omfatta Stockholms stad samt de kommuner som tillhör FoU Södertörn. Kartläggningen utförs inom samtliga
stadsdelar och kommuner medan det inför intervjuundersökningen kommer
att göras ett urval, baserat på den kunskap som kartläggningen genererar.
Följande frågeställningar kommer att belysas:
Hur är boendestöd organiserat inom Stockholms stad samt inom Södertörnskommunerna? (Finns särskilda neuropsykiatriska team, privata utförare, organisatoriska ramar kring stödet e.t.c.)
Hur upplever brukarna boendestödets omfattning och tidpunkten för stödet?
Hur upplever brukarna stödets innehåll och inriktning?
Syftet med studien är att öka kunskapen om boendestöd när det gäller personer som tillhör LSS och kommer att bestå av två delar, dels en kartläggning, dels en intervjuundersökning. Den senare kommer att genomföras utifrån ett brukarperspektiv. Det innebär att de personer som tar del av stödet
också blir de som uttalar sig om hur stödet fungerar
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§8
Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på
allmänna platser (KS/2012:346)
Ärendet utgår
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§9
Remissvar: Nytt idrottspolitiskt program (SN/2012:188)
Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kultur och fritidsnämnden.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Socialnämnden har ombetts att svara på en remiss från kultur- och fritidsnämnden om förslag till nytt Idrottspolitiskt handlingsprogram. Vi är positiva till att det tas fram ett program för att stärka möjligheterna till rörelse
och idrott inom kommunen och att man vill satsa på spontan- och motionsidrott såväl som organiserad idrottsutövning. Vi önskar dock att det interkulturella perspektivet, jämställdhetsperspektivet och de äldres deltagande på
ett tydligare sätt lyfts fram och integrerats i de olika områdena och har därför ett antal förslag på tillägg och nya punkter i programmet som rör detta.
Vi har också en fundering kring om det går att göra programmet tydligare
genom att omstrukturera det i två delar samt att man bör överväga vilka
termer som används.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 10
Ansökan om utvecklingsmedel för arbete kring våld i nära
relationer Dnr 6.2.4-53074/2012 (SN 2012:203)
Beslut

Godkänner ansökan om projektmedel med 728 000 kr år 2013 för socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor. Pengarna används till fortsatt utveckling av samverkan inom socialtjänstens olika delar för att få en väl fungerande verksamhet. Ett speciellt fokus kommer också finnas på att kartlägga förekomsten av våld mot kvinnor med missbruk samt mot kvinnor
med funktionsnedsättning.
De sökta projektmedlen överstiger tio basbelopp. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner att socialförvaltningen tar emot projektmedlen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Socialstyrelsen beviljar utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Botkyrka kommuns socialförvaltning ansöker om medel för att utveckla arbetet inom socialförvaltningens verksamhetsområde för målgruppen våldsutsatta kvinnor.
Förvaltningen ansöker om medel till en projekttjänst motsvarande en heltid.
Projektmedarbetaren kommer att bedriva aktiviteter som, kartläggning,
samordning och arbete med rutiner samt kompetenshöjande utbildning till
personal inom den egna och andra förvaltningar i kommunen..
Målsättningen är att utifrån befintliga resurser och med förstärkning i form
av projektmedel utforma en väl fungerande verksamhet. Under 2013 är fokus i första hand på att utveckla arbetet omkring våldsutsatta kvinnor. Socialförvaltningen vill utveckla en modell för utredning, stöd, uppföljning och
behandling som bedrivs samordnat och i samverkan mellan förvaltningens
olika enheter. Målsättningen är även att genom kartläggning av ett par särskilt utsatta grupper, våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning och
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, få ökad kunskap om dessa
gruppers behov av stöd från vår förvaltning och förlängningen integrera arbetet för dessa grupper i modellen för utredning, stöd uppföljning och behandling. Projektet bedrivs långsiktigt med fokus på fortsatt utvecklingsarbete för utsatta grupper och implementering.
Ansökan ska inlämnas till Socialstyrelsen senast 17 december 2012. Beslutet att ansöka är politiskt förankrat. Slutligt beslut fattas i socialnämnden
20130129 och i kommunstyrelsen där efter.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 11
Ansökan om finansiellt stöd för Barn i väntan/barn i start
2013 (SN 2012:189)
Beslut

Socialnämnden beviljar Svenska kyrkan Botkyrka församling bidrag med
350 000 kr för verksamheten Barn i start/Barn i väntan under år 2013.
Socialnämnden ska ta del av ansökningen till nästa sammanträde.
Sammanfattning

Svenska kyrkan Botkyrka församling bedriver gruppverksamhet för barn i
asylprocessen och deras föräldrar. Gruppverksamhet bedrivs enligt ett särskilt program kallat Barn i väntan/Barn i start. År 2012 har total 46 barn och
deras mammor deltagit i verksamheten. Det är en ökning av antal barn i
jämförelse med tidigare år. Botkyrka församling får ett årligt bidrag till
verksamheten från Botkyrka kommun. Sedan år 2010 handlägger socialförvaltningen församlingens ansökan. Verksamheten har en budgeterad personalkostnad om 595 tkr för år 2013. Personal som arbetar i barn och föräldragrupperna utbildas i metoden och har handledning.
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja verksamheten ett bidrag om 350
tkr för år 2013. Det innebär en ökning mot tidigare år då de fått 280 tkr. Ökningen förslås utifrån att verksamheten utvecklas och expanderar. Förvaltningen bedömer att det behövs en långsiktig planering för finansiering av
bidrag till denna verksamhet särskilt med tanke på att behovet och intresset
tycks öka.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 12
Projekt: Ansökan om statsbidrag 2013 för att utveckla erbjudanden om sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning (SN 2011:228)
Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag med 1 000 000 kr för
försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.
De sökta projektmedlen överstiger tio basbelopp. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner att socialförvaltningen tar emot projektmedlen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2013 fördela 35 miljoner
kronor till ett urval kommuner för en försöksverksamhet med meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. De kommuner
som tidigare fått statsbidrag för detta ändamål kommer att prioriteras. Botkyrka
kommun fick statsbidrag om 1 000 000 kr i december 2011.

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun ansöker om förnyat statsbidrag om
1 000 000 kr för kalenderåret 2013 för att fortsätta utveckla verksamheten
för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i arbetsför ålder
som vill genom studier få möjlighet till framtida arbete. Syftet med projektet
är att erbjuda ett metodstöd och öka kompetensen hos personal som arbetar
direkt med denna målgrupp.
Socialpsykiatriska enheten (spe) erbjuder individuellt anpassade stödinsatser
till vuxna personer som på grund av psykiska funktionshinder har långvariga behov av stöd för att hantera sin vardag och integreras i samhället.
IPS-modellen (Individual Placement and Support) bygger på personens egen
vilja att arbeta och att direkt ge individanpassat stöd när personen känner sig
redo att söka, påbörja och behålla ett arbete. Den traditionella arbetsrehabiliteringen bygger på att man först bedömer personens arbetskapacitet samt ger
arbetsförberedande träning. IPS-modellen är internationellt utvärderad och
evidensbaserad för personer med schizofreni som står utanför arbetsmarknaden
och utvärderas under projekttiden i Sverige via CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) vid Lunds universitet.
Samverkan mellan socialförvaltningen, landstinget, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen sker inom ramen för Samordningsförbundet i Botkyrka.
Representanter från nämnda verksamheter bildar också styrgrupp för IPSprojektet i Botkyrka.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 13
Val av ledamot i socialnämndens Barn- och familjeutskott
(SN 2010:237)
Beslut

Socialnämnden utser Jenny Siwertz (mp) som ersättare i barn- och familjerättsutskottet enligt förslaget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Inom socialnämnden finns två utskott för handläggning av enskilda ärenden
som kan delegeras. Utskottens ledamöter nomineras proportionellt i förhållande till socialnämndens sammansättning.
Eva Martin (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och familjerättsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-13 att utse Jenny Siwertz (mp) till
ny ledamot i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31. Förslaget från miljöpartiet
är att utse Jenny Siwertz (mp) som ersättare i barn- och familjerättsutskottet
t.o.m. 2014-12-31.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 14
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Lotta Persson informerade om verksamhetssystemet, ny chef för
vuxen- och boenheten, rekrytering av chef för stöd- och utvecklingsenheten
och filmen ”Ta en stund med socialtjänsten”.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 15
Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN
2012:17)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Från Samordningsförbundet Botkyrka anmäls:

Sammanträdesprotokoll 2012:6 2012-11-28
Mats Einarsson rapporterade att det nya samordningsförbundet nu är igång
och att nästa protokoll kommer från det nya förbundet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 16
Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden:
Socialnämndens ordförande

Beslut om tillfälligt tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten
Ergamo AB – Hangaren
Heijmdal i Tumba – datum enligt beslut 2013-01-11
Ändring i beslut om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 19 § alkohollagen
Ergamo AB
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Mar Thomas församling 2013-02-16, 2013-03-31, 2013-08-15, 2013-10-26,
2013-12-25, 2013-12-31
Kesenci, Isa: St Georgis syrisk ortodoxa församlings lokal 2013-01-12
St Petrus och Paulus Hallunda festvåning 2012-12-25 och 2012-12-26
Syrisk Ortodoxa kyrkan 2012-12-24
B & G Chammas AB Restaurang 2012-12-24, 2012-12-25, 2012-12-31
Återkallelse av serveringstillståndenligt 9 kap 18 § – serveringsverksamhet
upphör
Restaurang Kvarnsjön
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

§ 17
Anmälningsärenden (SN 2012:14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Tillsyn av serveringstillstånd 2012
Socialförvaltningens anhörigstöd – Slutrapport 12 januari-31 december
2012
§ 248 (2012) Kommunstyrelsen . Svar på revisionsskrivelse – Granskning
av kommunens mål- och styrsystem
§ 22 (2013) Kommunstyrelsen: Rapport från forskningscirklar
(KS/2012:517)
§ 24 (2013) kommunstyrelsen: Firmatecknare 2013 – ändring
(KS/2011:472)
Fittja dialogforum. Minnesanteckningar 2012-11-27
Avtal Hälsokommunikatörer (Dokument : Förnyad förfrågan om samverkan
kring Hälsokommunikatörer och avrop/avtal Hälsokommunikatör)
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