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9

Ny ledamot i Barn- och familjerättsutskottet (SN 2014:216)

10 Uppföljning av Dialogforum (SN 2018:16)
11 Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2018:15)
12 Anmälan av Delegationsbeslut (SN 2018:14)
13 Anmälningsärenden (SN 2018:12)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl. 18.00
Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora
sammanträdesrum på plan 8, kl. 18.00 .
Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 0708-86 13 39 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.
MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
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2018-03-20

1
Budget- och skuldrådgivning - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Sektionschef Christina Sehlén Lopez informerade om socialförvaltningens
budget- och skuldrådgivningsverksamhet.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialförvaltningen
2018-03-20

2
Brukarundersökningen - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Verksamhetschef Leena Kuusipalo socialpsykiatriska enheten, kvalitetsledare Melissa Dzanic enheten för ekonomiskt bistånd och sektionschef Jenny
Vallin sektionen för ensamkommande informerade om brukarundersökningen.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2018-03-20

3
Ansökan om statsbidrag 2018 för att utveckla arbetet mot
våld i nära relationer (SN 2018:47)
Beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 283 524 kronor rekvireras för
att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2018.
Socialnämnden godkänner att Botkyrka tar del av sådana eventuella statsbidrag inom detta område som andra inte utnyttjar och som därför kan komma
att beviljas till kommunen.
Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag för arbetet mot
våld i nära relationer om totalt 70 000 000 kronor för 2018. För Botkyrka
handlar det om 283 524 kronor. Medlen kan användas under hela 2018.
Statsbidrag inom detta område rekvirerades även förra året och användes då
till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag
på motsvarande sätt.

Dnr SN/2018:47

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
2018-02-08

Referens

Mottagare

Johanna Forssell

Socialnämnd

Ansökan om statsbidrag 2018 för att utveckla arbetet mot
våld i nära relationer
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 283 524 kronor rekvireras för
att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2018.
Socialnämnden godkänner att Botkyrka tar del av sådana eventuella statsbidrag inom detta område som andra inte utnyttjar och som därför kan komma
att beviljas till kommunen.
Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag för arbetet mot
våld i nära relationer om totalt 70 000 000 kronor för 2018. För Botkyrka
handlar det om 283 524 kronor. Medlen kan användas under hela 2018.
Statsbidrag inom detta område rekvirerades även förra året och användes då
till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag
på motsvarande sätt.
Ärendet

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag för arbetet mot
våld i nära relationer om totalt 70 000 000 kronor för 2018. Storleken på den
summa som respektive kommun och landsting kan rekvirera framgår av bilaga till regeringsbeslutet. För Botkyrka handlar det om 283 524 kronor.
Medlen kan användas under hela 2018, högst 25 procent får användas till
vikarier i samband med utbildning. De pengar som inte använts under året
ska återbetalas. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig om medlen
inte används i enlighet med målen för statsbidraget. Senast den 31 mars
2019 ska kommunen redovisa till Socialstyrelsen hur 2018 års medel har
använts. Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner och landsting som angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post johanna.forssell@botkyrka.se
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Medlen avser att utveckla och stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vidare finns ett antal olika
mer eller mindre preciserade mål som medlen är avsedda att bidra till att
kommunen når. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i
nära relationer (SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans med tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som
har identifierats på lokal nivå.
Statsbidrag inom detta område rekvirerades till kommunen även förra året
och användes då till kompetensutveckling inom ramen för den befintliga
satsningen ”Våld i nära relation” och fortsatt arbete med att utveckla och
implementera metoden Shuttle Family Group Conference (Familjerådslag
och ”Våld i nära relation”). Statsbidraget användes även till fortsatt metodutveckling av insatser för våldsutövare.
Statsbidraget 2018 är planerat att användas till fortsatt kompetens- och metodutveckling inom området, både för dem som arbetar med direkt behandlingsarbete och för Samordnare våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
och förtryck.
Intern fördelning av medel mellan olika delsatsningar inom socialförvaltningen, utifrån målen för statsbidraget, beslutas av socialchef.
Marie Lundqvist
Socialchef

Johanna Forssell
Verksamhetsutvecklare

_________
Expedieras till

Samordnare för arbetet mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
och förtryck
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4
Statsbidrag 2018 för att förstärka kommunens arbete med
att motverka hemlöshet (SN 2018:96)
Beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 1 013 120 kronor för 2018 rekvireras för att förstärka kommunens arbete mot hemlöshet
Socialnämnden godkänner att eventuellt återstående statsbidrag, som andra
kommuner inte utnyttjar, rekvireras
Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar socialstyrelsen 25 miljoner kronor i statsbidrag för att förstärka kommuners arbete med att motverka hemlöshet. Botkyrkahar möjlighet att före 1 juni 2018 rekvirera 1 013 120 kronor. Om inte
alla medel rekvireras har kommuner som tar emot medel möjlighet att få del
av återstående medel. Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra
situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas
till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.

Dnr SN/2018:96

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
2018-02-12

Referens

Mottagare

Johanna Forssell

Socialnämnd

Statsbidrag 2018 för att förstärka kommunens arbete med
att motverka hemlöshet
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 1 013 120 kronor för 2018 rekvireras för att förstärka kommunens arbete mot hemlöshet
Socialnämnden godkänner att eventuellt återstående statsbidrag, som andra
kommuner inte utnyttjar, rekvireras
Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar socialstyrelsen 25 miljoner kronor i statsbidrag för att förstärka kommuners arbete med att motverka hemlöshet. Botkyrkahar möjlighet att före 1 juni 2018 rekvirera 1 013 120 kronor. Om inte
alla medel rekvireras har kommuner som tar emot medel möjlighet att få del
av återstående medel. Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra
situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas
till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel 2018 till de
tio kommuner som i den nationella kartläggningen av hemlöshet 2017 hade
högst antal personer i akut hemlöshet. Socialstyrelsens definition av akut
hemlöshet omfattar personer som är hänvisade till exempelvis härbärge,
jourboende eller skyddade boenden. På socialstyrelsens hemsida kan man
läsa mer om olika definitioner av hemlöshet:
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/hemloshetssituation
er-2017.pdf )
Den nationella kartläggningen av hemlöshet 2017 pekade på att det fanns
139 hemlösa personer i Botkyrka kommun, enligt Socialstyrelsens definition
av akut hemlöshet. Det var endast Stockholm, Malmö och Göteborg som
hade fler hemlösa enligt denna undersökning. Av de 25 miljoner kronor som
regeringen avsatt till satsningen 2018 har Botkyrka därför möjlighet att re-
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kvirera 1 013 120 kronor. Om inte alla medel rekvireras har kommuner som
tar emot medel möjlighet att få del av återstående medel.
Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut
hemlösa kvinnor och män. Medlen kan också användas till aktiviteter för att
förebygga akut hemlöshet.
Statsbidraget kan användas under hela 2018 och ska återrapporteras 28 februari 2019. Medel som inte har använts ska återbetalas och medel som inte
använts enligt anvisningarna från socialstyrelsen kan återkrävas.
Socialförvaltningen i Botkyrka kommun har kartlagt hemlöshetens omfattning i flera år, det finns kunskap i verksamheterna om vilka personer som är
hemlösa. Beslut om insatser för att motverka akut hemlöshet för drabbade
individer fattas regelbundet och är förbundet med kostnader för socialnämnden.
Arbetet med att motverka hemlöshet på en mer strategisk nivå rör fler
nämnders ansvar och mycket finns att vinna på att analys i kommunen sker i
samverkan. Det nu aktuella statsbidraget kan användas både för individrelaterade insatser och för analys samt strategiskt förebyggande arbete på kommunövergripande nivå. Fördelning av medel mellan sådana delsatsningar
beslutas, efter att medlen rekvirerats till kommunen, i dialog mellan socialchef och kommunledningsförvaltningen.
Marie Lundqvist
Socialchef

_________
Expedieras till

Verksamhetschefer socialförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Johanna Forssell
Verksamhetsutvecklare
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5
Ansökan om finansiering för medverkan vid European
Social Service Conference i Sevilla. (SN/2018:121)
Beslut

Socialnämnden godkänner ingiven ansökan från Centralförbundet för socialt
arbete om 95 000:- i bidrag för att genomföra workshops och delta vid konferensen European Social Service Conference i Sevilla.
Sammanfattning

Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete ligger i nationell framkant
vilket har inneburit att mycket av den effektgivande samverkan skett i dialog och med inspiration av internationella aktörer. Att delta i konferensen
innebär att bredda erfarenhetsutbytet med fler europeiska aktörer som är
verksamma inom det sociala fältet. Det är för att få än inspiration och inspel
till utveckling av arbetet samt att visa på Botkyrkas upplägg som ett alternativt sätt att driva framgångsrikt förebyggande arbete i en samverkan som är
på riktigt. Deltagandet innebär även möjlighet att visa på TÅGET specifikt
som ett alternativt sätt att arbete även i andra länder. TÅGET har under
2017 utvärderats i samarbete med länsstyrelsen Stockholm. Ett uppdrag de
gett Karolinska institutet. Resultatet av studien kommer vara färdiga i maj
och kommer redovisas även i det här sammanhanget.

Dnr SN/2018:121

TJÄNSTESKRIVELSE

1 [2]

2018-02-27

2018:121

Referens

Mottagare

Pernilla Vera

Socialnämnd

Finansiering från Centralförbundet för socialt arbete gällande
medverkan vid European Social Service Conference i Sevilla.
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ingiven ansökan från Centralförbundet för socialt
arbete om 95 000:- i bidrag för att genomföra workshops och delta vid konferensen European Social Service Conference i Sevilla.
Sammanfattning

Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete ligger i nationell framkant1 vilket har inneburit att mycket av den effektgivande samverkan skett i dialog och
med inspiration av internationella aktörer. Att delta i konferensen innebär att
bredda erfarenhetsutbytet med fler europeiska aktörer som är verksamma inom
det sociala fältet. Det är för att få än inspiration och inspel till utveckling av arbetet samt att visa på Botkyrkas upplägg som ett alternativt sätt att driva framgångsrikt förebyggande arbete i en samverkan som är på riktigt. Deltagandet
innebär även möjlighet att visa på TÅGET specifikt som ett alternativt sätt att
arbete även i andra länder. TÅGET har under 2017 utvärderats i samarbete
med länsstyrelsen Stockholm. Ett uppdrag de gett Karolinska institutet. Resultatet av studien kommer vara färdiga i maj och kommer redovisas även i det
här sammanhanget.
Ärendet

Centralförbundet för socialt arbetet fördelar stipendier och bidrag från olika
fonder. De medel som söks av Botkyrka kommun omfattas av de kriterier där
bidrag lämnas till studieresor och deltagande i konferenser och vidareutbildning inom det sociala området. Projekt inom Norden och EU-området prioriteras.
1

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/valdsforebyggande‐arbete‐i‐botkyrka‐
ger‐effekt/
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Beviljade medel kommer att användas för att finansiera kostnader av deltagande i European Social Conference i maj 2018. För att visa på vikten av samverkan avser det deltagandet av två tjänstepersoner från kommun, 1 från polisen och två mentorer som representanter för civilsamhälle. Uppfattningen av
samtliga involverade aktörer i arbetet är att ingen klarar att komma åt de negativa strukturerna ensam men tillsammans finns möjlighet till förändring. Ett
framgångsrikt våldsförebyggande arbete som bryter negativa trender förutsätter samordning. Kommunen har idag goda möjligheter att utifrån kunskap, erfarenheter och lokalkännedom arbeta för att hitta viktiga synergieffekter med
relevanta aktörer. Genom deltagandet i konferensen finns möjlighet till influenser som vidareutvecklar och förstärker utvecklingen ytterligare.
Bidraget avser två representanter från socialtjänsten, en från Lokalpolisområde
Botkyrka och två mentorer inom det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka.

Marie Lundqvist
Socialchef
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Draft Programme
SUNDAY 27 MAY
1400-1700

FRINGE EVENT – NORDIC DAY
Early intervention contributes to successful integration
Event organised by the Nordic Welfare Centre and FREE to all
conference delegates.

MONDAY 28 MAY
0830-1045

Registration of delegates

1030-1100

Press Conference

1100-1130

WELCOME PLENARY
Christian Fillet, Chair, European Social Network
Susana Díaz Pacheco, President, Region of Andalusia
Manuela Geleng, Acting Director, DG Employment, Social Affairs and
Inclusion, European Commission

1130-1315

PLENARY SESSION 1
Setting the scene
Moderator:
Alfonso Lara Montero, Chief Executive, European Social Network
John Bolton, Visiting Professor, Institute of Public Care at Oxford
Brookes, United Kingdom

M.ª José Sánchez Rubio, Minister for the Equality and Social Policies
Department, Region of Andalusia

Amalia Zepou, Vice Mayor for Civil Society and Innovation, Athens
H.E. Maria Louisa Coleiro Preca, President of Malta TBC
Diputación de Sevilla TBD
Birmingham Council / Positive Families Partnership TBD
Panel discussion followed by interactive discussion with the audience
1315-1430

Buffet lunch

1430-1545

WORKSHOP SESSION 1
7 simultaneous workshops selected from open call running in parallel

1545-1630

Networking break

1630-1745

WORKSHOP SESSION 2
7 simultaneous workshops selected from open call running in parallel

2000

Drinks reception

TUESDAY 29 MAY
0945-1000

Welcome coffee

1000-1130

PLENARY SESSION 2
Implementing a social investment approach: working in partnership to
promote human capital

Location

Moderator:
Title
Christian Bodewig, Programme Leader, World Bank
Title
Alberto Durán, Executive Deputy-Chair of ONCE Foundation and
president of Ilunion
Lucia Dal Negro, Founder and Director, De Lab - Solutions about
inclusive business, Italy
Kévin Goldberg, Directeur Général du GROUPE SOS Action
Internationale, France

1130-1200

Networking break

1200-1315

WORKSHOP SESSION 3
7 simultaneous workshops selected from open call running in parallel

1315-1430

Buffet lunch

1430-1600

PLENARY SESSION 3
Implementing social investment and social innovation in public social
services
Moderator: Name, Job title, Org
Lieve Fransen, Senior Policy Advisor, Member of the High-Level Task
Force for Investment in Social Infrastructure
Herminia Palacio, Deputy Mayor for Health and Human Services, New
York City
Raf Manji, City Councillor, Christchurch, New Zealand
Henrik Eriksson, Associate Professor, Chalmers University, Sweden

1600-1630

Networking break

1630-1745

WORKSHOP SESSION 4
7 simultaneous workshops selected from open call running in parallel

2030

Gala Dinner

WEDNESDAY 30 MAY
0900-0930

Project Forum

0945-1115

THEMATIC PANEL DISCUSSIONS
4 sessions running in parallel

1.
2.
3.
4.

Theme (tbc)
Theme (tbc)
Theme (tbc)
Theme (tbc)

1115-1145

Networking break

1145-1300

PLENARY SESSION 4
European Round Table

Location

Wrap-up discussion focusing on the key messages from the
conference and the game changers for the future of social services

Moderator: David Brindle, Public Services Editor, The Guardian,
United Kingdom
Panel Discussion:
Zornitza Roussinova, Deputy minister, Ministry of Labour, Bulgaria
Olivier Noblecourt, Interministerial Delegate for Preventing and
Combating Child and Youth Poverty, France
Paolo Favini, Director General for Social Inclusion and Income
Support, Lombardy Region, Italy
Fundación la Caixa TBD
1300-1315

Close of conference and invitation to the European Social Services
Conference 2018
Alfonso Lara Montero, Chief Executive, European Social Network
Paolo Favini, Director General for Social Inclusion and Income
Support, Lombardy Region, Italy

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2018-03-20

Dnr SN 2018:113/

6
Ansökan om fondmedel för boenden inom socialpsykiatriska enheten (SN 2018:113)
Beslut

Socialnämnden godkänner socialpsykiatriska enhetens ansökningar om
fondmedel för brukare i åtta boenden inom den socialpsykiatriska enheten.
Ärendet

Brukare inom socialpsykiatriska enhetens särskilda boendeformer (åtta
gruppboenden) önskar att framför allt under sommaren kunna göra mindre
rekreationsresor med stöd av personal. Syftet med aktiviteterna är att få ett
avbrott i vardagen och ha semester som andra i samhället. Flera av brukarna
har en begränsad ekonomi och därför föreslår vi att enheten ansöker om
fondmedel så att alla brukare i boendena som önskar kan följa med på den
resa som ordnas.
Personalen vill söka bidrag för målgruppen från Aldingska stiftelsen och
Stiftelsen Oscar Hirchs Minne. Socialpsykiatriska enheten ansöker om totalt
132 000 kr för att genomföra rekreationsresor med brukare.

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
2018-02-27

Referens

Mottagare

Anneli Sjöberg

Socialnämnden

Ansökan om fondmedel för för boenden inom socialpsykiatriska enheten (SN 2018:113)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner socialpsykiatriska enhetens ansökningar om
fondmedel för brukare i åtta boenden inom den socialpsykiatriska enheten.
Ärendet

Brukare inom socialpsykiatriska enhetens särskilda boendeformer (åtta
gruppboenden) önskar att framför allt under sommaren kunna göra mindre
rekreationsresor med stöd av personal. Syftet med aktiviteterna är att få ett
avbrott i vardagen och ha semester som andra i samhället. Flera av brukarna har en begränsad ekonomi och därför föreslår vi att enheten ansöker
om fondmedel så att alla brukare i boendena som önskar kan följa med på
den resa som ordnas.
Personalen vill söka bidrag för målgruppen från Aldingska stiftelsen och
Stiftelsen Oscar Hirchs Minne. Socialpsykiatriska enheten ansöker om totalt 132 000 kr för att genomföra rekreationsresor med brukare.
Bilagor: Ansökningar från boenden
Marie Lundqvist
Socialchef

Socialförvaltningen
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Socialförvaltningen
Socialpsykiatriska enheten

2018-02-22

Ansökan om fondmedel
Vi bedriver Albycentrums särskilda gruppboende som tillhör den Socialpsykiatriska
Enheten i Botkyrka kommun. Vi har 10 stycken brukare med omfattande psykiska
funktionsnedsättningar, vuxna män och kvinnor i olika åldrar över 18 år som hyr sina
lägenheter i andra hand av socialförvaltningen/socialpsykiatriska enheten.
Vi arbetar utifrån metoderna Ett Självständigt Liv (ESL) och Motiverande Samtal
(MI). Viktigt inom dessa metoder är att arbeta för positiva livsförändringar, samt att
öka brukarens självständighet och delaktighet över sitt eget liv. Ett av verksamhetens
mål är att göra de boende delaktiga i samhället och bli så självständiga som möjligt
för att höja sin livskvalitet. Studiebesök, utflykter och resor ger upplevelser och delaktighet i samhället. Resor är även bra för ökad livskvalité och självständighet, som i sin
tur sannolikt kan ge motivation att bibehålla och utveckla positiva livsförändringar i
brukarnas liv. De utflykter och resor som hittills har ordnats har varit mycket glädjefyllda, uppskattade och intressanta. Majoriteten av brukarna har deltagit på resorna.
Vi ser mycket tydligt som personal i sådan här verksamhet hur stor betydelse det är
för de boende att få hjälp och stöd till det sociala framsteg som det innebär att medverka vid ex semesterresa. De flesta av våra boenden har mycket dålig ekonomi och
små möjligheter rent socialt att klara av att arrangera egen semester.
Våra brukare är alltså låginkomsttagare och har svårt att få pengarna att räcka ens till
det allra nödvänligaste. Vi har fått fondmedel från er tidigare och därför vänder vi oss
återigen till er för hjälp. Vi ansöker därför om bidrag, 15,000 kr för att kunna ordna
utflykter och resor, framförallt under sommaren.
Om vår ansökan blir beviljad meddelar vi kontonummer för överföring av pengarna.

Med vänlig hälsning,
Susanne Westerman
Särskilt Boende Albycentrum
08-53062165 / 0701844338

Annelie Wijk
Bitr. Sektionschef
Särskilt boende/boendestöd
08-53062175/ 0701805704
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Socialförvaltningen
Socialpsykiatriska enheten

2018-02-22

Ansökan om fondmedel
Vi bedriver Albydalens särskilda gruppboende som tillhör den Socialpsykiatriska Enheten i Botkyrka kommun. Vi har 10 stycken brukare med omfattande psykiska funktionsnedsättningar, vuxna män och kvinnor i olika åldrar över 18 år som hyr sina lägenheter i andra hand av socialförvaltningen/socialpsykiatriska enheten.
Vi arbetar utifrån metoderna Ett Självständigt Liv (ESL) och Motiverande Samtal
(MI). Viktigt inom dessa metoder är att arbeta för positiva livsförändringar, samt att
öka brukarens självständighet och delaktighet över sitt eget liv. Ett av verksamhetens
mål är att göra de boende delaktiga i samhället och bli så självständiga som möjligt
för att höja sin livskvalitet. Studiebesök, utflykter och resor ger upplevelser och delaktighet i samhället. Resor är även bra för ökad livskvalité och självständighet, som i sin
tur sannolikt kan ge motivation att bibehålla och utveckla positiva livsförändringar i
brukarnas liv. De utflykter och resor som hittills har ordnats har varit mycket glädjefyllda, uppskattade och intressanta. Majoriteten av brukarna har deltagit på resorna.
Vi ser mycket tydligt som personal i sådan här verksamhet hur stor betydelse det är
för de boende att få hjälp och stöd till det sociala framsteg som det innebär att medverka vid ex semesterresa. De flesta av våra boenden har mycket dålig ekonomi och
små möjligheter rent socialt att klara av att arrangera egen semester.
Våra brukare är alltså låginkomsttagare och har svårt att få pengarna att räcka ens till
det allra nödvänligaste. Vi har fått fondmedel från er tidigare och därför vänder vi oss
återigen till er för hjälp. Vi ansöker därför om bidrag, 15,000 kr för att kunna ordna
utflykter och resor, framförallt under sommaren.
Om vår ansökan blir beviljad meddelar vi kontonummer för överföring av pengarna.

Med vänlig hälsning,
Alkamil Muntadhar
Särskilt Boende Albydalen
08-53062175 / 0701835457

Annelie Wijk
Bitr. Sektionschef
Särskilt boende/boendestöd
08-53062175/ 0701805704
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Lindhovs gård 1
Särskilt boende
Socialförvaltningen
Botkyrka kommun
145 90 Norsborg

Aldingska stiftelsen
c/o Hans-Göran Olsson
Kinmanssonsvägen 80
129 38 Hägersten

Ansökan om fondmedel
Lindhovs särskilt boende tillhör den socialpsykiatriska enheten i Botkyrka Kommun.
Beskrivning av verksamheten
Lindhov har plats för 9 brukare med omfattande psykiska nedsättningar. Det är vuxna män och
kvinnor i olika åldrar. Husen vi disponerar ligger på landet. Verksamheten är anpassad för personer
som har behov av en lugn omgivning. Vi arbetar med ESL och MI. Boendet syftar till att så långt det
är möjligt skapa förutsättningar till att klara ett mera självständigt liv.
Ändamål med sökt bidrag
Alla boende hos oss har en ekonomisk situation där de inte kan unna sig något utöver det mest basala.
Flertalet har förvaltare eller god man. Vi skulle med pengar från er vilja skaffa gemensamma positiva
upplevelser. Att göra aktiviteter som innebär något annat än vardagslivet som för många är begränsat
skulle på både kort och lång sikt höja livskvaliteten. Vi har flera brukare som är rädda att lämna miljön
på boendet. Att då kunna locka med bio eller en utflykt skulle kunna räcka för att våga sig ut och
därmed stärka självförtroendet. Att få gemensamma upplevelser som inte behöver vara så storslagna
att prata och planera om både före och efter skulle betyda mycket. Vi har flera boenden som drömmer
om att få åka till Kolmården. En sådan aktivitet skulle med pengar från er vara möjlig att genomföra.
Vi ansöker av ovanstående anledningar om ett bidrag på 15000. Om vår ansökan blir beviljad
meddelar vi kontonummer för överföring.
Med vänlig hälsning
Annelie Wijk, Biträdande sektionschef, annelie.wijk@botkyrka.se 0701805704
Ann-Sofi Grahn, Boendestödjare, annsofi.grahn@botkyrka.se 08-53063447

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00Org.nr 212000-2882 ·
Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Socialförvaltningen Socialpsykiatriska Enheten
Särskild boende Vårsta

Till
Aldingska stiftelsen
c/o Hans-Göran Olsson
Kinmanssonsvägen 80
129 38 Hägersten

2018-01-25

Från
Särskild Boende Vårsta
Vårstavägen 15B nb
147 70 Grödinge

Ansökan om fondmedel

Särskild Boende Vårsta hör till Socialpsykiatriska Enheten i Botkyrka kommun. Vi har 7 platser med 6
brukare för tillfället, 3 män och 3 kvinnor. Våra brukare har stora psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Vi vill bjuda på våra brukare mera än bara boendet och har haft en vana att åka på resor och utflykter
med alla som klarar sig med det och vill åka med. En möjlighet att ta sig ur vardag har varit väldigt
uppskattad och man har haft mycket att prata om och minnas även en lång tid efteråt. Alla brukare har
inte varit med på våra längre resor men vi har försökt att se till att alla får minst en möjlighet att vara
med på en sådan kortare utflykt som de kan klara sig.
Våra brukare har låga inkomster och har inte råd för semesterresor utan ekonomiskt stöd. Därför ansöker vi om bidrag 15000 för att kunna ordna utflykter och resor även på sommaren 2018.

Med vänlig hälsning,

Patricia Alphonse
Sektionschef
Patricia.alphonse@botkyrka.se
Mobil: +46 70‐886 1229

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

1 [1]
Socialförvaltningen
Socialpsykiatriska enheten

2018-01-16

Aldingska stiftelsen
Hans-Göran Olsson
Kinmanssonsv. 80
129 38 HÄGERSTEN

Ansökan om bidrag till sommaraktiviteter/resa
Vi bedriver ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som
behöver stöd och hjälp i sin vardag. Verksamheten finns under socialförvaltningen,
socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun och ligger i Tullinge. Vi arbetar utifrån
metoderna Ett Självständigt Liv (ESL) och Motiverande Samtal (MI). Viktigt inom
dessa metoder är att arbeta för positiva livsförändringar, samt att öka brukarens självständighet och delaktighet över sitt eget liv. Resor och utflykter är bra för ökad livskvalité och självständighet, som i sin tur sannolikt kan ge motivation att bibehålla och
utveckla positiva livsförändringar i brukarnas liv.
Boendet består av åtta personer som bor i egna (hyrs i andra hand av oss) lägenheter.
De åren vi fått fondmedel från Aldingska stiftelsen har vi kunnat göra aktiviteter som
varit mycket uppskattade. Brukarna är öppnare för kontakt och blir stärkta av att kunna
påverka och planera önskade aktiviteter. I år finns det önskemål om att kunna göra en
resa och/eller utflykter tillsammans. Vi kommer att tillsammans med brukarna bestämma var årets resa eller utflykter kommer att gå.
Ansöker härmed om ett bidrag på 22.000 kronor.Om vår ansökan blir beviljad önskar vi att ni kontaktar oss och att pengarna sätts in på bankgiro 624-1061 samt att ni anger ansvar 88793100 verksamhet
74710 konto 359.
Med vänliga hälsningar,
Ataf Shanboor
Boendestödjare
Norrhagen
Banslättsvägen 9
146 37 Tullinge
Tel 08 53062089

Björn Sundström
Vård och stödsamordnare
Norrhagen
Banslättsvägen 9
14637 Tullinge

Underskrift, biträdande sektionschef, Patricia Alphonse
----------------------------------------------------

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Telefon vxl 08-530 610 00
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Socialförvaltningen Socialpsykiatriska Enheten
Tumba Torgs Särskilt boende 6

Tumba Torg Plan 3
Särskilt boende 6
Socialförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

2017-02-13

Aldingska stiftelsen
c/o Hans-Göran Olsson
Kinmanssonsvägen 80
129 38 Hägersten

Ansökan om fondmedel
Tumba Torgs Särskilt boende, plan 3 tillhör den Socialpsykiatriska Enheten i Botkyrka kommun. Vi
har 10 stycken brukare med omfattande psykiska funktionsnedsättningar, vuxna män och kvinnor i
olika åldrar över 18 år.
Vi arbetar utifrån metoderna Ett Självständigt Liv (ESL) och Motiverande Samtal (MI). Viktigt inom
dessa metoder är att arbeta för positiva livsförändringar, samt att öka brukarens självständighet och
delaktighet över sitt eget liv. Studiebesök, utflykter och resor ger upplevelser och delaktighet i samhället. Resor är även bra för ökad livskvalité och självständighet, som i sin tur sannolikt kan ge motivation att bibehålla och utveckla positiva livsförändringar i brukarnas liv. De utflykter och resor som
hittills har ordnats har varit mycket glädjefyllda, uppskattade och intressanta. Majoriteten av brukarna
har deltagit på resorna.
Våra brukare är låginkomsttagare och har svårt att få pengarna att räcka ens till det allra nödvänligaste.
Vi ansöker därför om bidrag, 20,000 kr för att kunna ordna utflykter och resor, framförallt under sommaren.
Om vår ansökan blir beviljad önskar vi att ni kontaktar oss och att pengarna sätts in på bankgiro 6241061 samt att ni anger ansvar 88793100 verksamhet 74710 konto 359.
Med vänlig hälsning,
Patricia Alphonse
Biträdandesektionschef
patricia.alphonse@botkyrka.se
Mobil: +46 70-886 12 29

Nima Abdirisak Ahmed
Vård och stödsamordnare
nima.abdirisak-ahmed@botkyrka.se
0701826118

Underskrift,
Malak Guirguis
Boendestödjare
malak.guirguis@botkyrka.se
08‐53061570
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Stiftelsen Oscar Hirschs Minne
c/o SEB Private Banking KG5
106 40 Stockholm

Ansökan om fondmedel
Lindhovs särskilt boende tillhör den socialpsykiatriska enheten i Botkyrka Kommun.
Beskrivning av verksamheten
Lindhov har plats för 9 brukare med omfattande psykiska nedsättningar. Det är vuxna män och
kvinnor i olika åldrar. Husen vi disponerar ligger på landet. Verksamheten är anpassad för personer
som har behov av en lugn omgivning. Vi arbetar med ESL och MI. Boendet syftar till att så långt det
är möjligt skapa förutsättningar till att klara ett mera självständigt liv.
Ändamål med sökt bidrag
Alla boende hos oss har en ekonomisk situation där de inte kan unna sig något utöver det mest basala.
Flertalet har förvaltare eller god man. Vi skulle med pengar från er vilja skaffa gemensamma positiva
upplevelser. Att göra aktiviteter som innebär något annat än vardagslivet som för många är begränsat
skulle på både kort och lång sikt höja livskvaliteten. Vi har flera brukare som är rädda att lämna miljön
på boendet. Att då kunna locka med bio eller en utflykt skulle kunna räcka för att våga sig ut och
därmed stärka självförtroendet. Att få gemensamma upplevelser som inte behöver vara så storslagna
att prata och planera om både före och efter skulle betyda mycket. Vi har flera boenden som drömmer
om att få åka till Kolmården. En sådan aktivitet skulle med pengar från er vara möjlig att genomföra.
Vi ansöker av ovanstående anledningar om ett bidrag på 15000. Om vår ansökan blir beviljad
meddelar vi kontonummer för överföring.
Med vänlig hälsning
Annelie Wijk, Biträdande sektionschef, annelie.wijk@botkyrka.se 0701805704
Ann-Sofi Grahn, Boendestödjare, annsofi.grahn@botkyrka.se 08-53063447
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Förvaltningschefen informerar - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor
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Dnr SN/2017:185

8 Inriktningsbeslut för Socialförvaltningens nya organisation inkl. beslut om lokaler
Beslut

Socialnämnden godkänner den i tjänsteskrivelsen beskrivna inriktningen av
arbetet med ny organisation för socialförvaltningen.
Socialnämnden godkänner förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler inför föreslagen omorganisation, samt beställer av Tekniska förvaltningen att, som en följd av förslaget:
- Hyra in och nyteckna avtal för lokalen Hans Stahles väg 5 (bottenvåning)
- Hyra in och nyteckna avtal för lokalen Hans Stahles väg 11 (VK-huset)
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Hallunda torg K/S Stockholm III, stora lokalavtalet, avtalsnummer 11001–6204
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Hallunda torg K/S Stockholm III, lilla lokalavtalet, avtalsnummer 11001-6107
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Kvällsvägen 1, stora lokalavtalet, avtalsnummer 831-301-9201
Sammanfattning

Inom Socialförvaltningen pågår ett projektarbete med att ta fram en ny organisationsskiss och ett nytt arbetssätt, vilka planeras träda i kraft 2019-01-01.
Den nya organisationen bygger på ett antal bärande principer, vilka i stora
drag innebär att medborgarens fokus är utgångspunkt för de insatser som
beviljas och att arbetet kommer att ske i flexibla team. Det nya arbetssättet
och den nya kulturen innebär en ökad samverkan i den egna enheten men
även mellan enheter både på handläggare- och chefsnivå.
För att få en bättre samverkan är det viktigt att arbetsgrupper med många
gemensamma brukare sitter nära varandra. En ökad samlokalisering kräver
förändringar i lokalbeståndet, då en del av dagens befintliga lokaler är för
utspridda, för små samt inte uppfyller vissa arbetsmiljökrav.
Inom ramen för organisationsprojektet har delprojekt Lokaler tagit fram ett
förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler, som innebär ett större
mått av samlokalisering. För att förslaget ska gå att förverkliga i samband
med att nya organisationen träder i kraft, utan alltför omfattande dubbelhyror, behövs tecknande av nya lokalavtal och uppsägning/omförhandling av
befintliga avtal ske i mars 2018, innan slutligt nämndbeslut om ny organisation sker i juni innevarande år.
Förslaget ska i första hand möta Socialförvaltningens behov av lokaler under den kommande 4-5 årsperioden, fram till färdigställandet av Botkyrkas
nya kommunhus, där delar av Socialförvaltningens verksamhet är tänkt att
inrymmas.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
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Referenser

Jonas Ransmyr
Christina Sehlén-Lopez
Malin Fors
Hanna Qvarnström
Melisa Dzanic
Jonas Studeny

Dnr SN/2018:130

Mottagare

Socialnämnden

Inriktningsbeslut för Socialförvaltningens nya organisation
inkl beslut om lokaler
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om ny organisation.
Socialnämnden godkänner förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler inför föreslagen omorganisation, samt uppdrar åt Tekniska förvaltningen att, som en följd av förslaget:
- Hyra in och nyteckna avtal för lokalen Hans Stahles väg 5 (bottenvåning)
- Hyra in och nyteckna avtal för lokalen Hans Stahles väg 11 (VK-huset)
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Hallunda torg K/S Stockholm III, stora lokalavtalet, avtalsnummer 11001–6204
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Hallunda torg K/S Stockholm III, lilla lokalavtalet, avtalsnummer 11001-6107
- Säga upp och omförhandla avtal för lokalen Kvällsvägen 1, stora lokalavtalet, avtalsnummer 831-301-9201
Sammanfattning

Inom Socialförvaltningen pågår ett projektarbete med att ta fram en ny organisationsskiss och ett nytt arbetssätt, vilka planeras träda i kraft 2019-01-01.
Den nya organisationen bygger på ett antal bärande principer, vilka i stora
drag innebär att medborgarens fokus är utgångspunkt för de insatser som
beviljas och att arbetet kommer att ske i flexibla team. Det nya arbetssättet
och den nya kulturen innebär en ökad samverkan i den egna enheten men
även mellan enheter både på handläggare- och chefsnivå.
För att få en bättre samverkan är det viktigt att arbetsgrupper med många
gemensamma brukare sitter nära varandra. En ökad samlokalisering kräver
förändringar i lokalbeståndet, då en del av dagens befintliga lokaler är för
utspridda, för små samt inte uppfyller vissa arbetsmiljökrav.

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61245 Sms·0734-218555· E-post jonas.ransmyr@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-07

Inom ramen för organisationsprojektet har delprojekt Lokaler tagit fram ett
förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler, som innebär ett större
mått av samlokalisering. För att förslaget ska gå att förverkliga i samband
med att nya organisationen träder i kraft, utan alltför omfattande dubbelhyror, behövs tecknande av nya lokalavtal och uppsägning/omförhandling av
befintliga avtal ske i mars 2018, innan slutligt nämndbeslut om ny organisation sker i juni innevarande år.
Förslaget ska i första hand möta Socialförvaltningens behov av lokaler under den kommande 4-5 årsperioden, fram till färdigställandet av Botkyrkas
nya kommunhus, där delar av Socialförvaltningens verksamhet är tänkt att
inrymmas.
Ärendet

Socialförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen,
ett tydligt uppdrag att i större utsträckning sätta medborgaren och brukaren i
fokus. För att lyckas med det krävs en större flexibilitet i organisationen, ett
processorienterat arbetssätt och en ökad förmåga att tillvarata de möjligheter
digitaliseringen medför. Samtidigt möter socialtjänsten nya utmaningar som
bland annat är kopplade till nya målgrupper och behov, förändringar i omvärlden samt ett allt högre användande av teknik som gör det möjligt för företag och kommuner att göra saker på ett annat sätt.
Med anledning av detta har Socialförvaltningen påbörjat ett arbete med att
ta fram en ny organisationsskiss och ett nytt arbetssätt, vilka planeras träda i
kraft 2019-01-01. Den nya organisationen bygger på ett antal bärande principer, vilka i stora drag innebär att medborgarens fokus är utgångspunkt för
de insatser som beviljas och att arbetet kommer att ske i flexibla team. Det
nya arbetssättet och den nya kulturen innebär en ökad samverkan i den egna
enheten men även mellan enheter både på handläggare- och chefsnivå.
För att få en bättre samverkan är det viktigt att arbetsgrupper med många
gemensamma brukare sitter nära varandra, vilket inte är fallet idag. Tanken
är att samlokalisera fler verksamheter för att både underlätta för brukaren
och för medarbetarna. En ökad samlokalisering kräver förändringar i lokalbeståndet, då en del av dagens befintliga lokaler är för utspridda, för små
samt inte uppfyller vissa arbetsmiljökrav.
Inom ramen för organisationsprojektet har delprojekt Lokaler tagit fram ett
förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler för att möta kraven och
förväntningarna nämnda ovan.
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För att samlokaliseringen ska gå att förverkliga i samband med att nya organisationen träder i kraft, utan alltför omfattande dubbelhyror, behövs tecknande av nya lokalavtal och uppsägning/omförhandling av befintliga avtal
ske i mars 2018, innan slutligt nämndbeslut om ny organisation sker i juni
innevarande år.
Förslag till hantering av Socialförvaltningens lokaler

Här nedan presenteras förslag till hantering av socialförvaltningens lokaler
inför föreslagen omorganisation. Underlaget är uppdelat i fyra delar; lokaler
för uppsägning, lokaler för nyinhyring, befintliga lokaler för fortsatt verksamhet samt ekonomiska konsekvenser.
Lokaler för uppsägning
I nedanstående tabell framgår vilka avtal som föreslås för uppsägning/omförhandling. Observera att lokalerna i Tullinge och Hallunda omfattas av
flera avtal med olika avtalstider. De tre översta avtalen i tabellen behöver
hanteras innan nämndbeslut om ny organisation fattas:
Avtal

Hallunda torg K/S Stockholm III, stora lokalavtalet
Kvällsvägen 1, lokalavtal 1 - 2018-12-31
Hallunda torg K/S Stockholm III, lilla lokalavtalet
Fittjavägen 3-9, Fittja centrum
Kvällsvägen 1, lokalavtal 2- 2020-12-31
Kvällsvägen 1, lokalavtal 3 - 2021-10-31

Area

839
kvm
890
kvm
297
kvm
738
kvm
240
kvm
363
kvm

Avtalstid
2018-1231
2018-1231
2019-0228
2019-0930
2020-1231
2021-1031

Uppsägningstid

Hanteras senast

9 mån

Mars 2018

9 mån

Mars 2018

9 mån

Maj 2018

9 mån

December 2018

9 mån

Mars 2020

9 mån

Januari 2021

Hallunda Torg
Lokalytan består av två olika lokaler – en mindre lokal som nyttjas av Utredningsenheten barn och unga (UE) mottagningssektion, samt en större lokal som nyttjas av UE norra och MiniMaria.
Projektets bedömning
Båda lokalerna på Hallunda Torg bör sägas upp med anledning av att ett av
målen med omorganisationen är att majoriteten av socialtjänsten ska vara
geografiskt samlokaliserad i Tumba. Projektet ser också en särskild vinst i
att mottagningen för barn och unga är samlokaliserad med mottagningen för
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vuxna och att merparten av arbetsgrupper som jobbar med barn har en geografisk närhet till varandra vilket bidrar till ökad rättssäkerhet.
Fittjavägen 3-9
Lokalerna på Fittjavägen är uppdelade på två våningsplan. I dessa lokaler
sitter idag mottagningen för våld i nära relationer (ViNR).
Projektets bedömning
Det framkommer att personalen upplever att lokalerna inte har nog hög säkerhet med tanke på deras klientgrupp. Projektet anser att dessa lokaler inte
är lämpliga för Mottagning ViNR, dels då de inte fungerar i enlighet med
omorganisationens mål att geografiskt samla majoriteten av socialtjänsten,
dels utifrån en säkerhetsaspekt. Personalen har påtalat att våldsutsatta och
våldsutövare idag delar samma väntrum, att lokalerna inte är säkerhetsanpassade och att det saknas besöksrum.
Kvällsvägen 1
I lokalavtalen benämns adressen som Römossevägen 25 men den faktiska
adressen är Kvällsvägen 1. Lokalerna är uppdelade på tre våningsplan och
nyttjas idag av Utredningsenheten, Familjerätten, Familjehem och Sektionen
för ensamkommande.
Projektets bedömning
Lokalerna på Kvällsvägen 1 utgör inte en acceptabel arbetsmiljö för de anställda som sitter där idag. Lokalerna utgör inte heller någon fungerande
miljö för de klienter som hänvisas hit då lokalerna inte är dimensionerade
för stora arbetsgrupper som har regelbundna klientbesök. De verksamheter
som sitter i lokalerna idag och arbetar med barn omfattas också av omorganisationens mål att geografiskt samla majoriteten av socialtjänsten. Som ett
led i detta kommer rättssäkerheten att stärkas samtidigt som samverkan underlättas.
Lokaler för nyinhyrning
Hans Stahles väg 5 - Bottenvåning
Detta är en lokal som socialtjänsten inte har idag. Lokalen har en area om
985 kvadratmeter och ligger under den lokal som under rubriken ”Befintliga
lokaler för fortsatt verksamhet” benämns ”Hans Stahles väg 5, övervåning”.
Det är möjligt att sammanlänka bottenvåningen med den övre våningen som
förvaltningen redan hyr idag. På så sätt kan det både bli en gemensam klientdel och en sammanlänkad personaldel som delas mellan våningsplanen.
Därmed skulle det innebära att socialtjänsten skulle ha tillgång till en lokal
på sammanlagt 2443 kvadratmeter.
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Projektets bedömning
Vinsten med att hyra bottenvåningen är att fler medborgares behov kan tillgodoses på en geografisk plats samt att en och samma medborgare kan få
olika behov tillgodosedda utan att behöva bollas runt i hela kommunen.
Dessutom skapas förutsättningar för en mer effektiv och flexibel samverkan
kring den enskilde medborgaren vilket främjar ett positivt förändringsarbete.
Hans Stahles väg 11 – VK-huset
Dessa lokaler har inte socialtjänsten idag. De innefattar våning 3 i VK-huset
och har en geografisk närhet både till Hans Stahles väg 5 samt till Jobbcenter på Hans Stahles väg 13.
Projektets bedömning
Det finns många fördelar med att hyra dessa lokaler. Bland annat kommer
personalen inom socialtjänsten att kunna ha närhet till varandra. Dessutom
tror vi att samverkan mellan Jobbcenter, sysselsättning och ekonomiskt bistånd ökar. Andra fördelar är att VK-huset kommer att ha en egen reception,
många kontorsplatser, lokalerna kan specialanpassas till socialtjänstens behov (till exempel ur en säkerhetsaspekt) och klientdelen kommer att vara
rymlig med många besöksrum.
Befintliga lokaler för fortsatt verksamhet
Doktorsvägen 2
Detta hus går oftast under benämningen ”Doktorsvillan” och är ett fristående hus med närhet till Tumba centrum.
Projektets bedömning
Projektet anser att lokalen ska behållas då den ligger geografiskt rätt till i
och med strävan att samla socialtjänsten i Tumba.
Hans Stahles väg 5 - Övervåning
Lokalen är den största kontorslokalen som Socialförvaltningen har i dagsläget med en area på 1458 kvadratmeter. Lokalen har ett rymligt väntrum
med tillhörande reception.
Projektets bedömning
I enlighet med den nya organisationen anser projektet att det finns behov av
att samlokalisera arbetsgrupper som arbetar med missbruk och psykisk
ohälsa från både barn- och vuxensidan. Detta innebär att både barn- och
vuxensidan skulle arbeta på ett mer likartat sätt i både myndighetsutövning
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och behandling. Samlokaliseringen skulle också främja utbyte av erfarenhet
och kompetens. Risken för att ”hamna mellan stolarna” skulle minska i
ärenden när klienter överförs från barn till vuxensidan. Dessutom gynnas
familjer där det finns behov av stöd från både vuxen- och barnsidan. Sammanfattningsvis medför detta förslag att medborgare med psykisk ohälsa
och/eller missbruk i Botkyrka kommun har en fysisk plats att gå till när de
behöver hjälp.
Munkhättevägen 45, kommunhuset
Socialförvaltningen har kontorsplatser på två olika våningar i Kommunhuset
i Tumba. Dessa våningar är delade med andra förvaltningar inom kommunen.
Projektets bedömning
Bedömningen gällande lokalen, sett till utrymme och planlösning, är att det
fungerar för nuvarande verksamheter, men inte för verksamheter som kallar
klienter till besök.
Munkhättevägen 49
Våning 1 är kontorslandskap med tillhörande reception och en intern trappa
upp till våning 2 som mest består av personalutrymmen som lunchrum, konferensrum och kök. Besöksdelen är idag utformad utifrån ett säkerhetsperspektiv. Våning 3 består av enskilda kontor och en yta som kan göras om till
ett litet kontorslandskap eller besöksrum.
Projektets bedömning
Lokalen är definitivt lämpad som kontor för en arbetsgrupp som arbetar med
myndighetsutövning och är i behov av att träffa klienter. Besöksdelen är särskilt lämpad för en verksamhet som tar emot ett stort antal klienter där det
krävs ett ökat säkerhetstänk.
Ett gemensamt mottagande innebär att det endast finns en ingång till socialtjänsten där alla som söker stöd kan gå till ett och samma ställe. Dessutom
inrymmer lokalerna besöksrum som kan anpassas till särskilda behov gällande samtal med både barn och vuxna.
Hallundavägen 26
Lokalen delas av Ungdomsmottagningen och socialtjänsten.
Projektets bedömning
Projektet bedömer att det är trevliga lokaler som är väl lämpade för verksamheten.
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Krögarvägen 4
Krögarvägen är en lägenhet i två etage där YAP (Youth Advocate Programmes) sitter idag. Deras lokaler är anpassade för att vara mer ”familjära” jämfört med socialtjänstens övriga lokaler.
Projektets bedömning
Bedömningen är att lokalerna är väl lämpade för den typ av verksamhet som
YAP bedriver. YAP-personalen anser själva att det finns en vinst i att deras
lokaler har en mer familjär miljö och utrymme för att hålla i utbildningar.
Ekonomisk bedömning
Driftbudget
Enligt befintlig framtagen offert från fastighetsägaren Profi är hyrorna för de
lokaler projektet föreslår för nyinhyrning på Hans Stahles väg styrande av
avtalstid. Projektet har erhållit offert på hyreskostnad med avtalstider på
fyra till tio år.
Vid förhyrning med avtalstid på fyra år är hyresnivån likvärdig med befintlig hyresnivå för de lokaler projektet föreslår för uppsägning i Tullinge,
Hallunda och Fittja. Vid längre avtalstider understiger hyresnivån på föreslagna nyinhyrning.
En avtalstid på fyra år överensstämmer tidsmässigt med gällande tidsplan
för färdigställandet av Botkyrkas nya kommunhus, där delar av Socialförvaltningen är tänkt att inrymmas.
Då lokalavtalen har olika löptider, finns risk för dubbel lokalhyra under
kommande tre år, enligt nedanstående tabell. Målsättning är att dessa lokaler
ska kunna hyras ut, med hjälp av Tekniska förvaltningen, till annan verksamhet.
Kostnad för avflyttade lokaler

Kostnad

2019

1 700 000 kronor

2020

750 000 kronor

2021

375 000 kronor

Investeringar och projektkostnader
De bedömda investeringarna och projektkostnaderna kopplat till de nya lokalerna på Hans Stahles väg är i nuläget svårbedömda. Nivån på investeringar i nya inventarier är som exempel avhängigt hur mycket av befintliga
inventarier som är möjliga att återanvända i de nya lokalerna.
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Nedanstående sammanställning ska ses som en grov uppskattning. Två av
posterna går inte att bedöma i dagsläget.
Investerings- och kostnadsposter vid nyinhyrning

Uppskattade kostnader

Inventarier

1 500 000 - 2 500 000 kronor

Projektledning, ombyggnation

400 000 - 600 000 kronor

Säkerhet, larminstallation

400 000 - 700 000 kronor

Eventuell projektledning, flyttgeneral

Kan ej uppskattas i dagsläget

Eventuellt produktionsbortfall

Kan ej uppskattas i dagsläget

Marie Lundqvist
Socialchef
_________
Expedieras till
TEF

Jonas Ransmyr
Ekonomichef

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-03-21

9
Ny ledamot i Barn- och familjerättsutskottet (SN 2014:216)
Beslut
Socialnämnden utser Mimi Doukkali (mp) som ersättare i Barn- och familjerättsutskottet.

Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

En plats som ersättare i socialnämndens Barn- och familjerättsutskottet är vakant. Mimi Doukkali (mp) föreslås att väljas som ersättare i Barn- och familjerättsutskottet. Socialnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

.
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Uppföljning av Dialogforum (SN 2018:16)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2018:15)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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Anmälan av delegationsbeslut (SN 2018:14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.
Förvaltningschef

Beslut om tjänsteresa till European Social Services Conference i Sevilla
Ansökan om antagning i hemvärnet SN 2018:125, SN 2018:116, SN
2018:132
Socialnämndens ordförande

Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) för servering av alkoholdrycker till allmänheten
Treslev AB, Hangaren 2018-03-21, 2018-03-24, 2018-04-21 och 2018-0422
Alkoholhandläggare

Beslut gällande tillstånd enl. 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
Yugo klubb, Syrisk ortodoxa kyrkan 2018-02-23
Beslut gällande tillstånd enl. 8 kap 12 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
Susan Amin, Jaktslottet 2018-03-10--11
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Anmälningsärenden (SN 2018:12)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
KF § 6 Medledar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2017:757)
Beslut Länsstyrelsen Upplösning av stiftelse (SN 2015:130)
Beslut skatteverket Avregistrering av stiftelse (SN 2015:130)
I sekretessdelen:
Utredning Lex Sarah SN 2017:71
Utredning Lex Sarah SN 2017:211
Utredning Lex Sarah SN 2017:229
Utredning Lex Sarah SN 2017:322
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