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Information om vuxenenheten - muntlig information
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Ansökan om fondmedel socialpsykiatriska enheten (SN 2017:124)
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Förvaltningschefen informerar - muntlig information
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Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 0708-861339 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.
MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-13

1
Information om vuxenenheten - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Verksamhetschef Charlotte Lagerkvist informerade om situationen i vuxenenhetens verksamhet.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-13

Dnr SN/2017:124

2
Ansökan om fondmedel socialpsykiatriska enheten (SN
2017:124)
Beslut

Socialnämnden godkänner socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för brukare i tre boenden inom den socialpsykiatriska enheten.
Ärendet

Brukare inom socialpsykiatriska enhetens särskilda boendeformer (tre
gruppboenden) har framfört önskemål om 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. Socialpsykiatriska enheten önskar att få ansöka på totalt 45 000 kr för att genomföra rekreationsresa med brukare.

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
2017-05-30

Referens

Mottagare

Anneli Sjöberg

Socialnämnden

Ansökan om fondmedel för för boenden inom socialpsykiatriska enheten (SN 2017:124)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för brukare i tre boenden inom den socialpsykiatriska enheten.
Ärendet

Brukare inom socialpsykiatriska enhetens särskilda boendeformer (tre
gruppboenden) har framfört önskemål om 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. Socialpsykiatriska enheten önskar att få ansöka på totalt 45 000 kr för att genomföra rekreationsresa med brukare.

Marie Lundqvist
Socialchef

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 615 72 Sms·0734-21 85 22· E-post ase.linnerback@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr SN/2017:124

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-20

3
Förvaltningschefen informerar - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-13

4
Uppföljning av Dialogforum (SN 2017:15)
Det finns inga ärenden att redovisa.

Dnr SN 2017:15

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-13

5
Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2017:14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem anmäls:

Sammanträdesprotokoll 2017-05-12

Dnr SN 2017:14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

12 maj 2017

HBS 2017/3

1 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Offentligt
sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Beslutande

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera
Justeringens tid
Underskrifter

Nej
12 maj 2017

Klockan 08:30 – 10:40
Botkyrka kommunhus, Munkhättevägen 45.
Ledamöter
Mats Einarsson (V),
ordförande,
Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson (M),
1:e vice ordförande
Stockholms läns landsting
Elisabeth Bovin-Exner (M),
2:e vice ordförande
Salems kommun
Fredrik Kristoffersen (M)
Huddinge kommun
Monica Eriksson
Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund
Försäkringskassan

Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

Samtliga

Robert Aslan (S)
Stockholms läns landsting

Stig Bjernerup (L), Botkyrka kommun och Shewen Nysmed (S), Huddinge kommun.
Se nästa sida

Fredrik Kristoffersen

Paragraf 1 - 10

17 maj 2017

Lars Axelsson
Sekreterare
Mats Einarsson
Ordförande
Fredrik Kristoffersen
Justerande
Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

12 maj 2017

SIDA

HBS 2017/2

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 12 maj 2017.
Övriga närvarande
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS
Kenneth Sundh, utvärderare, Akademin för personal och organisationsutveckling
Anders Bogefors, projektledare, Ungdomsprojektet i Salem
Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan
Elisabeth Blomberg, vård- och stödsamordnare, Botkyrka kommun
Liv Öström, coach, MIA - Mobilisering inför arbete
Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

Utdragsbestyrkande:

2 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

3 (15)

BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
har sammanträtt den

12 maj 2017

Anslaget sattes upp den

18 maj 2017

Protokollet har justerats den
Anslaget tas ner den

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

17 maj 2017
7 juni 2017

Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

4 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

12 maj 2017

§1

Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att utse Fredrik Kristoffersen (M) att jämte ordförande
Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

5 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

12 maj 2017

§2

Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

6 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

12 maj 2017

§3

Information
Lägesrapport för ungdomsprojektet i Salem (UPIS), den 12 maj 2017
Kenneth Sundh, utvärderare, och Anders Bogefors, projektledare, informerar styrelsen
om hittillsvarande resultat av följeforskningen och om projektet UPIS
framgångsfaktorer och problem.
Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt som vänder sig till unga vuxna som befinner
sig långt från arbetsmarknaden Projektet använder metoder som faller inom ramen
för Supported Employment (SE) och motiverande samtal (MI). Målgruppen har så här
långt till stor del bestått av unga vuxna med komplex problematik.
Projektets styrkor och framgångsfaktorer:
- Arbetssättet riktad till målgruppen är en klar framgångsfaktor. Inte minst tiden
som kan ägnas åt varje ungdom/ung vuxen.
- Frivilligheten, inga ”bestraffningar.”
- Teamtanken, att samla kompetensområden inom en mindre grupp som kan
fördjupa en metodik som är möjlig att implementera.
- Samverkansvinster, både genom att undvika dubbelarbete och effektivt använda
sig av andra professioners kompetensområden.

Projektets problem:
- UPIS behöver utveckla strategier för att både kartlägga situationen för ungdomar
och unga vuxna och samtidigt bredda målgruppen.
- Styrgruppen har ett fungerande arbetssätt men behöver bredda
kompetensområdet genom fler styrelserepresentanter.
- Vid implementeringen behöver UPIS plats i organisationen ses över och
lokalfrågan diskuteras
Överläggning
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V),
Elisabeth Bovin-Exner (M), Stig Bjernerup (L), Shewen Nysmed (S), Monica Eriksson
(Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och Elin Asplund,
förbundschef. Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

7 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

12 maj 2017

§ 3 forts.

Information forts.
Socialförsäkringsrapport 2017:5, Effektutvärdering av insatser för unga med
aktivitetsersättning
Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen om resultatet från
den rapport som kommer utifrån regeringsuppdraget att effektutvärdera
arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning. Uppdraget var
gemensamt för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Effektutvärderingen har
genomförts som ett nationellt forskningsprojekt under åren 2014-2016 i samarbete
mellan myndigheterna och 25 kommuner. Rapporten fokuserar på skillnader i utfall i
arbete och reguljär utbildning mellan projektets tre insatser: förstärkt samarbete,
Supported Employment och Case Management.
Resultaten visar att Supported Employment (SE) lyckades bäst med att få deltagare i
arbete. 15 månader efter insatsens start för respektive deltagare är 26 procent av
deltagarna i SE i arbete. Noterbart är att den positiva effekten av SE gäller främst för
män. För kvinnor finns inga skillnader i möjligheten att komma i arbete mellan de tre
insatserna.

Sammanfattningsvis visar denna studie att arbetslivsinriktad rehabilitering riktad mot
unga med aktivitetsersättning ger resultat. För samtliga insatser har en relativt stor
andel har gått ut i någon form av arbete eller studier och att endast en mindre andel
har avbrutit rehabiliteringen. Resultaten talar för att projektets inriktning med ett
bredare urval av deltagare kan vara ett motiverat arbetssätt för att ge fler unga med
aktivitetsersättning tillgång till viktiga insatser.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L),
Shewen Nysmed (S), Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund,
(Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras
informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§4

HBS 2017/23

Delårsredovisning januari till april 2017
Styrelsens beslut
1. Styrelsen godkänner delårsrapport per 30 april 2017 för
samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.

2. Styrelsen delegerar till presidiet att besluta om finansiering av nya
projekt och/eller utökning av befintlig verksamhet upp till ett
sammanlagt belopp på 300 000 kr under 2017.

Sammanfattning
Delårsrapporten beskriver Samordningsförbundets verksamhet under
årets fyra första månader och följer upp åtaganden i
verksamhetsplanenen samt de övergripande målen för finansierade
insatser och projekt. Rapporten ger också en sammanställning av
budgetläget för förbundet.
Överlag är måluppfyllelsen god och förbundets verksamhet uppfyller
åtagandena i verksamhetsplanen.

Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret visar att
förbundet kommer att göra ett negativt resultat och beräknar i dagsläget
använda cirka 1 700 000 kronor av innevarande överskott som vid årets
ingång uppgick till 5 900 000 kronor.

För att möjliggöra att skyndsamt använda överskjutande kapital för att
finansiera och stödja samverkansinsatser under 2017 föreslås styrelsen
delegera till presidiet att besluta om finansiering av nya projekt och/eller
utökning av befintlig verksamhet upp till ett sammanlagt belopp på
300 000 kr under 2017.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Robert Aslan (S), Stig Bjernerup (L),
Shewen Nysmed (S), Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och Elin Asplund,
förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

9 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§ 4 forts.

HBS 2017/23

Beslutet delges
Samordningsförbundets revisorer
Medlemmarna i Samordningsförbundet: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Stockholms Läns Landsting, Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Salems
kommun.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§5

HBS 2017/24

Avsätta medel för projektet försäkringsmedicinsk samordnare
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att avsätta 1 640 000 kronor för projektet
Försäkringsmedicinsk Samordnare.
2. Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning
Detta projekt avser utveckla en ny roll som försäkringsmedicinsk samordnare vars roll
är att komplettera rehabkoordinatorer inom såväl specialistpsykiatrin som
vårdcentraler i processen att verka för att patienter återgår till arbete och/eller studier
alternativt arbetssökande.
Den försäkringsmedicinska samordnaren ska utveckla samverkan med fokus på såväl
sjukskrivningsfrågor internt inom vården som externt med övriga aktörer i
sjukskrivningsprocessen. Målet är att minska antalet och längden på sjukskrivningar
och verka för alternativ till sjukskrivning.

Projektet bär också ansvar att samordna regelbundna kompetenshöjande insatser för
att öka kunskap generellt om de olika myndigheternas uppdrag och ansvar samt mer
specifika utvecklingsområden som exempelvis samordnad individuell plan (SIP). Detta
för att effektivisera arbetet gällande återgång till arbete, studier eller arbetssökande.
Psykiatri Sydväst föreslås vara projektägare och tillsätter funktionen som
försäkringsmedicinsk samordnare. Projektet föreslås en finansiering för perioden
augusti 2017 till december 2018 varefter styrelsen fattar beslut om en eventuell
förlängning av projektet. Budgeten beräknas till totalt 1 640 000 kronor, varav
500 000 kronor avser verksamhet under år 2017.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L), Shewen Nysmed (S),
Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och
Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Stockholms läns landsting, Psykiatri Sydväst
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

11 (15)

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§6

HBS 2017/25

Avsätta medel för projektet strategisk funktion som ska stödja
samverkan med arbetsintegrerande sociala företag
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att avsätta 1 275 000 kronor för projektet Strategisk funktion
som ska stödja samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.
2. Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning
I Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2017 har styrelsen fastställt att
samarbete med aktörer inom civilsamhället där särskilt arbetsintegrerande sociala
företag bör uppmärksammas som relevanta samarbetsaktörer är en prioriterad fråga
för förbundet.

Detta projekt avser att utveckla en roll som verksamhetsutvecklare/strateg inriktad på
samverkan mellan myndigheterna och arbetsintegrerande sociala företag. Målet är
utveckla det sociala företagandet i medlemskommunerna och bidra till en breddad
arbetsmarknad som ökar möjligheten till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för samordningsförbundets målgrupper.

Projektägare för detta projekt föreslås vara Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltning som anställer en verksamhetsutvecklare/strateg på heltid
under tidsperioden 1 augusti 2017 till och med 31 december 2018.
Projektet beräknas kosta totalt 1 275 000 kronor, varav 385 000 kronor avser
finansiering av verksamhet under 2017.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen
avslutad.

Beslutet delges
Botkyrka kommun, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§7

HBS 2017/26

Införande av myndighetsgemensam insatskatalog
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att avsätta 520 000 kronor för införande av en
myndighetsgemensam insatskatalog.

2. Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) har utarbetat en digital
sökfunktion kallad insatskatalogen som ger förbundets parter samt medborgare i våra
kommuner möjlighet att söka information om arbetslivsinriktade insatser,
verksamheter och/eller projekt.
Samordningsförbundet HBS föreslås nu teckna avtal med SCÖ för att få nyttjanderätt
till insatskatalogen och där tillhörande funktioner och därmed möjliggöra en lokal
version av insatskatalogen i Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet förslås även
avsätta medel för en projektledare som får till uppdrag att under en startfas samla in
information till systemet samt lämna förslag på omfattning och uppdrag för en lokal
kontaktperson som ansvarar för långsiktig informationsuppdatering.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen),
Mathias Holmlund, (Försäkringskassan), Elin Asplund, förbundschef och Ida Melin,
utvecklingsledare. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§8

Anmälningsärenden
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 31 mars 2017.
b) Beredningsgruppens minnesanteckningar, samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem, den 28 april 2017.

c) Revisionsberättelse för 2016, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem, med tillhörande årliga granskningsrapport från de sakkunniga.

d) Anmälan av delegationsbeslut perioden 1 mars till 30 april 2017:
- 2017-03-15, förbundschefs beslut om anställning, förlängning av anställning
för utredare,
- 2017-04-01, förbundschefs beslut om anställning, förnyad
utvecklingsanställning 12 månader,
- 2017-04-06, förbundschef beslut om direktupphandling av tilläggsuppdrag för
ett utvärderingsuppdrag,
- 2017-03-30, ordförande tecknande av lokalkontrakt.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Paragraf
§9

Informationspunkter
a. NNS-nytt, nr 1 – 2017
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om innehållet i Nationella
Nätverket för Samordningsförbundets nyhetsbrev. Bland annat skrivs det om
att START-projektet ska presenteras på Almedalsveckan.
b. Försäkringskassans svar på skrivelse från NNS om ofördelade medel
Styrelsen tar del av Försäkringskassans svar på skrivelse från Nationella
Nätverket för Samordningsförbundet (NNS) om ofördelade medel från staten
för 2017 års verksamhet.

c. Förslag till övergripande inriktning och fördjupningsområden för
Europeiska socialfonden i Stockholmsregionen 2018
Mathias Holmlund, Försäkringskassan, och Shewen Nysmed (S) informerar
styrelsen om arbetet med ett förslag till övergripande inriktning och
fördjupningsområden för Europeiska socialfonden i Stockholmsregionen 2018

d. Filmer från samordningsförbundet
Styrelsen beslutar att informationsfilmerna kommer att visas vid ett annat
tillfälle.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
12 maj 2017

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Paragraf
§ 10

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-06-13

6
Anmälan av delegationsbeslut (SN 2017:13)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.
Förvaltningschef

Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet SN 2017:105, SN 2017:108,
SN 2017:110, SN 2017:113, SN 2017:121, SN 2017:122
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
Treslev AB, Subtopia 2017-06-09
Manyu elements community and cultural association Stockholm (Mecca),
Subtopia 2017-07-29—07-30
Yugo Klubb, Syrisk Ortodoxa kyrkan 2017-05-27
Edo Forum, Subtopia 2017-07-08

Dnr SN/2017:13

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2017-05-22

7
Anmälningsärenden (SN 2017:11)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Yttrande gällande ansökan om förströelsespel: Exploria Nöjescenter, Norsborg
Yttrande gällande tillstånd till restaurangkasinotillstånd på Joe´s Bar, Norsborg
Botkyrka kommun – myndighetsutövning företag. Uppföljning av kommunens service (NKI) 2016
KS § 100 Uppföljning internkontrollplan 2016 (KS/2017:92)
KS § 102 Uppdrag – utvecklingsprogram för öppen fritidsverksamhet
(KS/2017:255)
KS § 109 Godkännande av tjänsteresa till USA, Iowa (KS/2017:290)
KF § 64 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
(KS/2017:281)
KF § 65 Kommunens årsredovisning 2016 (KS/2017:93)
KF § 66 Ombudgeteringar från 2016 till 2017 (KS/2017:200)
I sekretessdelen:
Utredning Lex Sarah SN 2017:24 - komplettering
Utredning Lex Sarah SN 2016:189

Dnr SN/2017:11

