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Socialförvaltningen
Underskrift

_________________________
Anneli Sjöberg
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-28

§ 74
Barnahuset efter projektets slut - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Tina Trygg, t.f. verksamhetschef för utredningsenheten informerade om
barnahuset efter projektets slut.
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BOTKYRKA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-28

§ 75
Delårsrapport nr 1 för 2013 (SN 2012:1)
Beslut

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens delårsrapport nr 1 2013 och
överlämnar den till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar att utöka
0,5 tjänst som verksamhetsutvecklare till en heltidstjänst med ansvar för
förvaltningens boendeplanering inom ramen för hemlöshetsuppdraget.
Sammanfattning

Sammanlagt förväntas förvaltningen gå med 3,9 miljoner kronor i underskott jämfört med budgeten. Det direktutbetalade ekonomiska biståndet fortsätter att öka, vår prognos är -12,6 miljoner kronor för året 2013. Det finns
inga tecken på att situationen kommer att förbättras under året. Målet om att
sänka kostnader för hotellboende kommer inte att uppnås. Ett ökande antal
hushåll behöver bistånd till boende på hotell, vandrarhem och härbärge,
cirka 15,0 miljoner kronor i prognosen avser sådana kostnader.
Prognosen för direktutbetalat bistånd vägs till stor del upp av att andra verksamheter går plus. Det gäller framför allt kostnader för löner, + cirka 3,9
miljoner kronor, då förvaltningen har en personalomsättning med många
vakanta tjänster. Insatser till barn och unga går + 3 miljoner om bedömningen om antal avslutade och nytillkommande placeringar stämmer. Budgeten
för samordningsförbundet utnyttjas inte heller, +0,9 miljoner kronor.
Arbetet på enheten för ekonomiskt bistånd håller på att omstruktureras. Enligt beslut kommer antalet socialassistenter kommer att minska med 8,5
tjänster och antalet socialsekreterare ökar med 5 heltidstjänster. Även jobbcentrum ändrar sitt arbetssätt. Förhoppningen är att det på sikt kommer att
leda till kortare biståndstider. Socialförvaltningen kraftsamlar och driver sedan årsskiftet återigen hemlöshetsfrågorna i projektform. Även om ett byte
från hotellboende till jourboende, inte minskar hemlösheten så halveras
kostnaden.
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§ 76
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. Förvaltningen föreslår en revidering av rutinerna under rubriken: Handläggning av rapporten/utredning. ”Det är lex Sarah-ansvarig som ansvarar för utredningen.
Utredaren gör tillsammans med ansvariga verksamhetschefer upp en plan
för vilka uppgifter som behöver inhämtas samt hur utredningen ska bedrivas.” Utöver detta görs endast några få redaktionella ändringar.
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§ 77
Sammanställning av rapporter enligt lex Sarah inkomna
under 2012 (SN 2013:105)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Förvaltningen ska enligt fastlagda rutiner för lex Sarah, årligen till socialnämnden sammanställa rapporter om de missförhållanden eller risker som
inkommit. Fem rapporteringar enligt med bestämmelserna om lex Sarah har
gjorts under 2012. Två har rört allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden och anmälts till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen
har godkänt de åtgärder som förvaltningen föreslagit. Tre av rapporterna har
rört handläggning av ärenden omkring våld i nära relation och samverkan
mellan förvaltningens olika enheter i dessa ärenden. Två rapporter har rört
handläggning av barn som är eller har varit placerade. Förvaltningen har utrett och föreslagit åtgärder som ska förhindra att det inträffade missförhållandet eller risken uppstår igen. Åtgärderna är påbörjade eller genomförda.
Förvaltningen har också föreslagit en mindre revidering i rutiner för lex Sarah
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§ 78
Ansökan om medel för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter (SN 2013:17)
Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om projektmedel för två insatser om totalt 635 560 kr år 2014. Insatserna avser socialförvaltningens arbete med
familjekontakt samt socialförvaltningens arbete i samverkan med Botkyrka
församling kring Barn i väntan och Barn i start (BIV och BIS) och utökad
verksamhet på lördagar.
Pengarna används till att utveckla insatser för flyktingar.
Socialnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att godkänna ansökan om
projektmedel.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Socialförvaltningen ansöker om 635 560 kr för 2014 till Länsstyrelsen för §
37a-medel avseende två insatser; utveckling av familjekontakt för målgruppen ensamkommande barn och deras familj vid familjeåterförening samt utökad verksamhet för Barn i start och Barn i väntan, en samverkan mellan
socialförvaltningen och Svenska kyrkan.
Paragrafen justeras omedelbart.
Justeras 2013-05-28

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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§ 79
Svar på medborgarförslag - Ungdomar som hjälper ungdomar (KS/2012:426) (SN/2012:186)
Beslut

Socialnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande.
Ordföranden informerar förslagsställaren.
Protokollsanteckning

Björn Lagerstedt (m) antecknar till protokollet att oppositionen vill att förvaltningen återkommer i frågan med hänvisning till tjänsteskrivelsens förslag att avvakta den jämförande studie av olika typer av förebyggande arbete med ungdomar som FoU-Södertörn just nu genomför.
Sammanfattning

Medborgarförslaget bygger på en modell där ”ungdomar hjälper ungdomar”.
Ungdomar i kommunen finns, enligt en struktur, till hands och stöttar andra
ungdomar som en del av ett förebyggande socialt arbete. Socialförvaltningen ser att det kan finnas flera positiva delar med att använda sig av en arbetsform där ungdomar är en aktiv del i ett förebyggande ungdomsarbetet.
För att en sådan arbetsform ska kunna fungera krävs dock en genomtänkt
strategi vad gäller mål, arbetssätt och bedömning av de resurser som är nödvändiga för att planera och genomdriva modellen. Resurser, som kan
komma i fråga, skulle enligt förvaltningens bedömning behöva tas genom
omprioriteringar av resurser till befintliga stödinsatser. Utifrån nuvarande situation, där modellen ännu inte är utvärderad, bedömer vi inte att det är möjligt att göra nödvändiga omprioriteringar till förmån för att ge modellen utrymme. En utvärdering pågår med stöd av FoU-Södertörn. I avvaktan på
vad utvärderingen visar vill förvaltningen avvakta med att ta ställning till
modellen i vidare bemärkelse och föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
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§ 80
Ärenden från Samordningsförbundet i Botkyrka (SN
2013:17)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Från Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet
Huddinge/HUSAM

Årsredovisning med finansiella delar:
Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM bifogar följande:
Hemställan gemensamt med SF Huddinge/HUSAM
Protokoll från styrelsemöte den 25 mars 2013
Årsredovisning 2012
Granskning av årsredovisning 2012, EY
Revisionsberättelse för år 2012
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§ 81
Delegationsbeslut (SN 2013:16)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden:
Förvaltningschef

Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:86)
Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:87)
Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:88)
Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:89)
Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:90)
Ansökan om antagning i Allmänna Hemvärnet – yttrande (SN 2013:108)
Socialnämndens presidium

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten året runt – Beslut gällande tillstånd
Tasty 7 i Norsborg
Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten året runt – Beslut gällande ändring i tillstånd
Gårdsmässen, Hamra Gård i Tumba
Alby Värdshus i Norsborg
Socialnämndens ordförande

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten
MKA Restaurangutveckling AB
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Syrisk ortodoxa kyrkan 2013-04-27
MEWW Restauranger AB, Hangaren 2013-05-02, 2013-05-03, 2013-05-07,
2013-05-08
Victory Lakers Tumba DC 2013-05-29—2013-08-28
Association Culturellse Des Ivoiriens de suede A.C.I.S 2013-06-01
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§ 82
Anmälningsärenden (SN 2013:14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Yttranden till Lotteriinspektionen:

Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på på Brother, Norsborg
Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Lokal, Tumba
Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Tasty 7, Norsborg
Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd
och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Alby Värdshus, Norsborg
Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 (SN 2011:1)
§ 57 KS projektplan – Södertörns nyckeltal 2012 (KS/2013:132)
§ 86 KS Finskt förvaltningsområde – statsbidrag 2013 (KS/2013:95)
§ 51 KF Revisionsberättelse för 2012 (KS/2013:279)
§ 52 KF Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012 (KS/2012:561)
§ 53 Ombudgeteringar (KS/2013:176)
§ 57 KF Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2013 –
återrapportering (KS/2013:224)
§ 58 KF Redovisning av obesvarade medborgarförslag (KS/2013:225)
§ 59 KF Redovisning av obesvade motioner (KS/2013:246)
§ 60 KF Jobbpaketet (KS/2013:246)
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