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1
Lagen om minoriteter och minoritetsspråk - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Utvecklingsledare Martina Wickham kommunledningsförvaltningen informerade om lagen om minoriteter och minoritetsspråk.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2018-11-27

2
Allmänna situationen kring narkotikaanvändning och försäljning - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Säkerhetschef Pernilla Vera Jr informerade om situationen kring narkotikaanvändning och försäljning

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
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3
Kvalitetsberättelsen - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Verksamhetsutvecklare Johanna Forssell informerade om socialnämndens
kvalitetsberättelse 2018.
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4
Ekonomisk månadsrapport oktober 2018 (SN 2017:1)
Beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning

Förvaltningen prognosticerar ett budgetöverdrag för 2018 som uppgår till
8,9 Mkr efter kompensation från kommunstyrelsen.
Kompensationen avser underskott för ensamkommande barn och unga samt
modulbostäder.

Dnr SN/2017:1

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
2018-11-12

Referens

Mottagare

Ulrika Hage
Sako Bandick

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2018
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning
Förvaltningen prognosticerar ett budgetöverdrag för 2018 som uppgår till
8,9 Mkr efter kompensation från kommunstyrelsen.
Kompensationen avser underskott för ensamkommande barn och unga samt
modulbostäder.

Ärendet
Förvaltningen har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad
på utfallet t.o.m. oktober. Den pekar på ett underskott för helåret på 8,9 Mkr
jämfört med delår 2 (12,4 Mkr).

Uppföljning av åtgärder från delår 2
I delårsrapporten beskrev förvaltningen åtgärder med anledning av utfallet.
Åtgärderna beräknades dock inte hinna ge någon större positiv effekt under
2018.
En större inventering pågår med att förhandla ner dygnskostnaderna av dyra
placeringar inom jour- och familjehem samt att undersöka möjligheten att ta
över vissa i egen regi. Detta arbete har gett effekt redan nu på både utfall
och prognos, vilket inte var beräknat i delår2.
Förvaltningen har fört en intensiv dialog med Tekniska Förvaltningen och
Botkyrkabyggen om behovet av träningslägenheter. En effekt av detta, är att
förvaltningen fått ta del av fler lägenheter och börjat ta över dyra externa
placeringar i egen regi och därmed minskat sina kostnader.
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Avvikelser jämfört med delår 2
Trygghetsskapande (03)
Verksamheten prognosticerar ett stort överskott som en följd av att avtalet
med trygghetsvärdar sagts upp. Verksamheten kommer att flyttas över till
kommunledningsförvaltningen från 1/1 2019.
Flyktingåtgärder (14)
Prognosen för ensamkommande barn och unga är oförändrad. Underskottet
för modulbostäderna är 2 mkr lägre, den faktiska kostnaden blev lägre än
beräknat. Kompensationen som kommunstyrelsen ska tilldela förvaltningen
beräknas till 3,4 mkr (5,3 mkr)
Barn och unga (73)
Verksamheten ökar sitt underskott för barn och unga där det är fortsatt högre
kostnader för LVU-vården samt SoL institution. Notera att sammanlagda
kostnader för familje- och jourhem redan nu minskar som en effekt av de
åtgärder som vidtagits.
Vuxna exklusive missbrukare (74)
Verksamheten minskar sitt underskott som en effekt av de åtgärder som
vidtagits.
Vuxna missbrukare (75)
Verksamheten minskar sitt underskott som en effekt av de åtgärder som
vidtagits.
Fortsatta åtgärder
Förvaltningen fortsätter att aktivt arbeta med åtgärderna från delår 2, med
fokus på den pågående inventeringen av klientplaceringar. Förvaltningen
avser även att jobba med att främja en god kompetensförsörjning i syfte att
över tid hålla nere antalet resurskonsulter i organisationen.

Marie Lundqvist
Socialchef

Malin Malm Bengtsson
Ekonomichef

________

________

Expedieras till
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5
Effektiviseringsuppdraget 2019-2022 (SN 2018:1)
Beslut

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med intern verksamhetsplanering och budgetplanering 2019, identifiera om det finns andra
förslag till effektiviseringar än de som fastställts av Socialnämnden.
Uppdraget redovisas för Socialnämnden i samband med att internbudget
2019 beslutas.
Ärendet

Socialnämnden har lämnat förslag i samband med beredningen av ”Mål och
budget 2019 med plan för 2020-2022” till effektiviseringar om 12,7mnkr
varav 10mnkr omfattar SNs verksamhet för ensamkommande barn. Slutligt
besked förväntas tidigast vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.
Inom förvaltningen pågår arbetet med intern verksamhets- och budgetplanering inför 2019 och där finns behov av att säkerställa att Socialnämndens inriktning och prioritering. I fall att Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
avslår samtliga eller delar av Socialnämndens förordade effektiviseringsförslag, ges förvaltningen i uppdrag att se över om det kan finnas förslag på
andra effektiviseringar i Socialnämndens verksamhet. Då förändringar kan
ha skett i förutsättningar i både yttre och inre omvärld för Socialnämndens
verksamhet som kan möjliggöra andra förslag till effektiviseringar.
För att säkerställa fokus på medborgarnytta per skattekrona för medborgarna
i Botkyrka ska kostnadseffektivitet vara en tydlig parameter i verksamhetsoch budgetplaneringen.

Dnr SN/2018:1
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Referens

Mottagare

Malin Malm Bengtsson

Socialnämnden

Effektiviseringsuppdraget 2019-2022
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med intern verksamhetsplanering och budgetplanering 2019, identifiera om det finns
andra förslag till effektiviseringar än de som fastställts av Socialnämnden.
Uppdraget redovisas för Socialnämnden i samband med att internbudget 2019
beslutas.

Ärendet

Socialnämnden har lämnat förslag i samband med beredningen av ”Mål och
budget 2019 med plan för 2020-2022” till effektiviseringar om 12,7mnkr varav
10mnkr omfattar SNs verksamhet för ensamkommande barn. Slutligt besked
förväntas tidigast vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.
Inom förvaltningen pågår arbetet med intern verksamhets- och budgetplanering
inför 2019 och där finns behov av att säkerställa att Socialnämndens inriktning
och prioritering. I fall att Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige avslår samtliga eller delar av Socialnämndens förordade effektiviseringsförslag, ges förvaltningen i uppdrag att se över om det kan finnas förslag på andra effektiviseringar i Socialnämndens verksamhet. Då förändringar kan ha skett i förutsättningar i både yttre och inre omvärld för Socialnämndens verksamhet som kan
möjliggöra andra förslag till effektiviseringar.
För att säkerställa fokus på medborgarnytta per skattekrona för medborgarna i
Botkyrka ska kostnadseffektivitet vara en tydlig parameter i verksamhets- och
budgetplaneringen.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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Tillsynsplan över serveringstillstånden i Botkyrka kommun
(SN 2018:389)
Beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna tillsynsplan. Tillsynsplanen gäller från
och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2020.
Sammanfattning

I alkohollagen (2010:1622) finns bestämmelser om att kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Nuvarande tillsynsplan
beslutades av socialnämnden 2016-11-22 (diarie nr SN 2016:152) och gäller
fram till 2018-12-31. Det primära syftet med en tillsynsplan är att den ska
fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra
till ökad kostnadseffektivitet. En tillsynsplan kan vara årlig eller flerårig
men bör revideras vid behov.
I Botkyrka kommun finns för närvarande 47 stycken stadigvarande serveringstillstånd. Kommunens tillsyn är uppdelad i förebyggande, inre och yttre
tillsyn. Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning. Inre tillsyn är av administrativ art och görs för att kontrollera att
förutsättningarna för att få serveringstillstånd fortfarande är uppfyllda. Yttre
tillsyn är den kontroll som sker vid besök på serveringsstället. Socialförvaltningens åtagande är att alla stadigvarande serveringsställen ska få tillsynsbesök en gång per år. Nattklubbsverksamhet får tillsyn två gånger per år.
Vid behov kan även andra serveringsställen få fler tillsynsbesök än en gång.
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Referens

Mottagare

Göran Öhman

Socialnämnden

Tillsynsplan över serveringstillstånden i Botkyrka kommun
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna tillsynsplan. Tillsynsplanen gäller från
och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2020.
Sammanfattning

I alkohollagen (2010:1622) finns bestämmelser om att kommunen ska upprätta
en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Nuvarande tillsynsplan beslutades av socialnämnden 2016-11-22 (diarie nr SN 2016:152) och gäller fram
till 2018-12-31. Det primära syftet med en tillsynsplan är att den ska fungera
som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad
kostnadseffektivitet. En tillsynsplan kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov.
I Botkyrka kommun finns för närvarande 47 stycken stadigvarande serveringstillstånd. Kommunens tillsyn är uppdelad i förebyggande, inre och yttre tillsyn.
Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning.
Inre tillsyn är av administrativ art och görs för att kontrollera att förutsättningarna för att få serveringstillstånd fortfarande är uppfyllda. Yttre tillsyn är den
kontroll som sker vid besök på serveringsstället. Socialförvaltningens åtagande
är att alla stadigvarande serveringsställen ska få tillsynsbesök en gång per år.
Nattklubbsverksamhet får tillsyn två gånger per år. Vid behov kan även andra
serveringsställen få fler tillsynsbesök än en gång.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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Tillsynsplan över serveringstillstånden i Botkyrka kommun
Bakgrund

Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten det primära tillsynsansvaret över att reglerna i alkohollagen följs av den som meddelats serveringstillstånd.
I alkohollagen (2010:1622) finns bestämmelser om att kommunen ska upprätta
en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Nuvarande tillsynsplan beslutades av socialnämnden 2016-11-22 (diarie nr SN 2016:152) och gäller fram
till 2018-12-31. Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera
som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad
kostnadseffektivitet. En tillsynsplan kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov.
Tillsyn av serveringstillstånd

Alkohollagen är en skyddslag med syfte att främja folkhälsan och minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. På serveringsställen ska servering av alkoholdrycker ske under ordnade förhållanden. Serveringen får inte
leda till problem med ordning och nykterhet.
I Botkyrka kommun finns för närvarande 47 stycken stadigvarande serveringstillstånd. Kommunens tillsyn är uppdelad i förebyggande tillsyn, inre tillsyn
och yttre tillsyn.
Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning.
Kommunen har som mål att erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering
årligen. Kommunen kommer att sträva efter att i samarbete med andra kommuner erbjuda utbildningen till Botkyrkas tillståndshavare.
Inre tillsyn

Inre tillsyn är av administrativ art och görs för att kontrollera att förutsättningarna för att få serveringstillstånd fortfarande är uppfyllda. Då kontrolleras
bland annat om det har skett någon ägarförändring i bolag som innehar serveringstillstånd eller om bolaget och dess företrädare har skulder hos kronofogden. Inre tillsyn görs också efter att anmälan har inkommit om ändrade
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ägarförhållanden i bolag som har serveringstillstånd. Då kontrolleras personlig
och ekonomisk vandel och hur finansieringen av inköp i eller köp av rörelsen
har gått till. I den inre tillsynen ingår även granskning av restaurangrapporter.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn kallas den kontroll som sker vid besök på serveringsstället. Tillsynen kan ske av kommunen enskilt eller tillsammans med andra myndigheter.
Vid besöken kontrolleras i första hand:
 Ordning och nykterhet
 Att ingen minderårig servereras alkoholdrycker
 Att serveringsansvarig finns på plats
 Att marknadsföringen av alkoholdrycker är måttfull
 Att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls. Vid tillstånd för
servering till allmänheten kontrolleras att det finns ett varierat utbud av
maträtter
 Prissättning och tillgång till lättdrycker
 Att servering sker i enlighet med tillståndet
 Hur alkoholdrycker registreras i kassaregistret
Brister som upptäcks tas upp direkt med tillståndshavaren eller med serveringsansvarig om inte tillståndshavaren är på plats. Finns inte tillståndshavaren på
plats meddelas tillståndshavaren om bristerna per brev eller via telefon. Vid allvarligare försummelse öppnas tillsynsutredning.
Socialförvaltningens åtagande och uppföljning kring tillsyn

Socialförvaltningens åtagande är att alla stadigvarande serveringsställen ska få
tillsynsbesök en gång per år. Nattklubbsverksamhet får tillsyn två gånger per
år. Vid behov kan även andra serveringsställen få fler tillsynsbesök än en gång.
Uppföljning av åtagandet sker i delårsuppföljningar och i bokslut. En allmänt
hållen redovisning av tillsynen görs också varje år och lämnas skriftligt som
anmälningsärende till socialnämnden.

BOTKYRKA KOMMUN
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Tillsynsplanens giltighet

Tillsynsplanen gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december
2020.

Marie Lundqvist
Socialchef
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Geografisk placering av FoU Södertörn (SN 2018:430)
Beslut

Socialnämnden tar del av information om att FoU Södertörn avser att flytta
sin verksamhet till lokaler i Haninge kommun. Flytten kommer att ske under
förutsättning att styrgruppen för FoU Södertörn godkänner detta samt att
Haninge kommun upplåter lokaler för verksamheten
Sammanfattning

FoU-Södertörn startade sin verksamhet 1997, och ägs idag gemensamt av
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Beslut om ny geografisk placering
av FoU-Södertörn till lokaler i Haninge kommun kommer att fattas i FoUenhetens styrgrupp. Efter detta tar Haninge kommun ställning till att erbjuda
lokaler till FoU Södertörn. Flytten beräknas genomföras inför årsskiftet
2018/2019. Botkyrka kommuns socialnämnd kvarstår som ansvarig kommun, med fullt arbetsgivaransvar för medarbetarna inom FoU Södertörn,
fram till att något annat har beslutats.

Dnr SN/2018:430
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Socialförvaltningen
2018-11-01

Referens

Mottagare

Johanna Forssell

Socialnämnd

Dnr SN/2018:430

Geografisk placering av FoU Södertörn
Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av information om att FoU Södertörn avser att flytta
sin verksamhet till lokaler i Haninge kommun. Flytten kommer att ske under
förutsättning att styrgruppen för FoU Södertörn godkänner detta samt att
Haninge kommun upplåter lokaler för verksamheten
Sammanfattning

FoU-Södertörn startade sin verksamhet 1997, och ägs idag gemensamt av
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Beslut om ny geografisk placering
av FoU-Södertörn till lokaler i Haninge kommun kommer att fattas i FoUenhetens styrgrupp. Efter detta tar Haninge kommun ställning till att erbjuda
lokaler till FoU Södertörn. Flytten beräknas genomföras inför årsskiftet
2018/2019. Botkyrka kommuns socialnämnd kvarstår som ansvarig kommun, med fullt arbetsgivaransvar för medarbetarna inom FoU Södertörn,
fram till att något annat har beslutats.
Ärendet

FoU-Södertörn startade sin verksamhet 1997, vid denna tid ägdes FoUenheten av de tre kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Inriktningen var socialtjänstens individ- och familjeomsorg och den geografiska
platsen för verksamheten var Tullinge. Sedan dess har verksamheten vidgats
till att även omfatta funktionshinderområdet. År 2014 flyttade verksamheten
till Doktorsvillan i Tumba. Fler kommuner har också tillkommit och idag
ägs FoU Södertörn gemensamt av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och
Värmdö.
I samband med att Botkyrka kommun beslutade att inrätta ett Våldspreventivt center tillsammans med polisen har kommunens tekniska förvaltning
bedömt att Doktorsvillan, där FoU Södertörn idag finns, är den lämpligaste
lokalen. När socialförvaltningen fick information om detta i december 2017
fanns möjlighet för FoU Södertörn att flytta till lokaler i kommunhuset. Av

Socialförvaltningen
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olika skäl har förutsättningarna för en sådan flytt senare ändrats och det är
inte längre aktuellt att erbjuda FoU Södertörn lokaler i kommunhuset i
Tumba. När socialförvaltningen så sent som i september 2018 fick del av de
förändrade förutsättningarna vände man sig till övriga av FoU Södertörns
ägarkommuner och det visade sig att Haninge kommun var intresserade
samt hade en lämplig lokal. Enligt gällande avtal för FoU Södertörn har
ägarkommunerna gemensamt ansvar för att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler.
I Haninge kommun ligger även Nestor, som är en annan FoU-enhet, men
med inriktning mot äldre. Botkyrka kommun är även en av de tio ägarkommunerna i Nestor, tillsammans med Stockholms läns landsting. Att dessa två
FoU-enheter, med närliggande fokusområden och delvis samma ägare, är
lokaliserade i varandras närhet bedöms vara en styrka och utgör därför ytterligare är ett argument för flytt av FoU-Södertörn.
Beslut om ny geografisk placering av FoU-Södertörn kommer inom kort att
fattas i FoU-enhetens styrgrupp. Haninge kommun tar ställning till att erbjuda lokaler till FoU Södertörn vid sitt sammanträde i november. Flytten
beräknas genomföras inför årsskiftet.
Enligt det avtal som gäller för FoU Södern utser ägarkommunerna ansvarig
kommun och organisatorisk tillhörighet.
Mot bakgrund av den snabba processen för den planerade flytten, för att
göra det möjligt att bereda plats för Våldspreventivt center i Doktorsvillan i
Tumba, finns en övergångsplanering för hur Haninge kommun ska ta över
ansvaret för FoU Södertörn. Denna planering innebär att Botkyrka kommuns socialnämnd kvarstår som ansvarig kommun, med fullt arbetsgivaransvar för medarbetarna inom FoU Södertörn, under en övergångsperiod. Under denna period är socialchefen i Botkyrka kommun fortsatt ytterst ansvarig för arbetsmiljön för de anställda. I samband med att det blir aktuellt med
en ny ansvarig kommun och ny organisatorisk tillhörighet kommer frågan
att lyftas igen i socialnämnden i Botkyrka kommun.
Planeringen för hur arbetsgivaransvaret i praktiken ska utformas under
övergångsperioden, inklusive riskbedömningar, skyddsronder osv. pågår.
När beslut om flytt är klart och det finns en tidsplan för när det är möjligt att
Haninge kommun även tar över ansvaret för FoU Södertörn, kommer frågan
om verksamhetsövergång att hanteras.
Marie Lundqvist
Socialchef
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Bilaga: Avtal FoU Södertörn 2018 0101- 2021 12 31 (SN/2017:349)

_________
Expedieras till

Verksamhetschef Stöd och utvecklingsenheten, socialförvaltningen
Haninge kommun, socialförvaltningen
FoU Södertörn
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Rapportering enl. 16 kap § SoL av ej verkställda beslut,
kvartal 3 2018 (SN 2018:24)
Beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till
berörda mottagare.
Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska
även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är
verkställt, så kallad återrapportering.
Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att
den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter
finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos
nämndsekreteraren.

Dnr SN/2018:24

TJÄNSTESKRIVELSE

1[4]

Socialförvaltningen
2018-10-31

Referens

Mottagare

Viktor Gornitzka, handläggande jurist

Socialnämnden

Rapportering enl 16 kap § SoL av ej verkställda beslut enl 4
kap 1§ SoL och 28 f § LSS, kvartal 3 2018
Förslag till beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till
berörda mottagare.
Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska
även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är
verkställt, så kallad återrapportering.
Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att
den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter
finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos
nämndsekreteraren.

Återrapportering av ej verkställda beslut från kvartal 3

Beslut om kontaktperson beviljat 170905 har avslutas utan verkställighet då
den enskilde inte varit samarbetsvillig.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180102 har verkställts 180904
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180108 har avslutats utan verkställighet 180925 då utförare bedömt att klienten inte tillhör deras målgrupp.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180109 har verkställts 180921.

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 070-188 69 34 · E-post malin.eriksson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning beviljat 180117 har avslutats utan verkställighet 180925 då utförare bedömt att klienten inte tillhör deras målgrupp.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180129 har inte verkställts då den enskilde står i kö till
utförare.
Beslut om kontaktperson beviljat 180129 har avslutats utan verkställighet
181001 då den enskilde flyttat till en annan kommun.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180201 har inte verkställts då den enskilde står i kö till
utförare.
Beslut om kontaktfamilj beviljat 180206 har inte verkställts på grund av att
lämplig uppdragstagare inte kunnat hittas.
Beslut om kontaktperson beviljat 180215 har verkställts 181018.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180215 har verkställts 180716.
Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande
utbildning beviljat 180216 har inte verkställts då den enskilde inte kunnat
medverka på planerade uppstartsmöten.
Beslut om boendestöd beviljat 180322 har verkställts 180913.
Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018

Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180417 har inte verkställts då
lämplig kontaktperson inte kunnat hittas.
Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning beviljat 180418 har verkställts 181015.
Beslut om insatsen träningslägenhet beviljat 180504 har inte verkställts då
den enskilde inte kunnat uppvisa nykterhet tillräckligt länge för att insatsen
ska kunna verkställas.
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Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180523 har verkställts 181022.
Beslut om insatsen personligt stöd beviljat 180528 har inte verkställts då
lämplig uppdragstagare inte hittats.
Beslut om insatsen boendestöd beviljat 180601 har verkställts 181011.
Beslut om insatsen boendestöd beviljat 180607 har verkställts 181010.
Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180607 har verkställts 181019.
Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180611 har verkställts 181015.
Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180611 har inte verkställts då den
enskilde tackat nej till erbjuden kontaktperson.
Beslut om insatsen boendestöd beviljat 180613 har verkställts 181011.
Beslut om insatsen personligt stöd beviljat 180616 har inte kunnat verkställas då beställning registreras fel i verksamhetssystem.
Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning 180619 har inte verkställts då den enskilde
står i kö till utförare.
Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning 180619 har inte verkställts då den enskilde
står i kö till utförare.
Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning 180619 har inte verkställts då den enskilde
står i kö till utförare.
Beslut om insatsen kontaktperson beviljat 180621 har verkställts 181015.
Beslut om insatsen boendestöd beviljat 180624 har verkställts 181019.
Beslut om insatsen personligt stöd beviljat 180626 har inte verkställts då
lämplig uppdragstagare inte hittats.
Beslut om insatsen personligt stöd beviljat 180626 har inte verkställts då
lämplig uppdragstagare inte hittats.
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Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning beviljat 180626 har inte verkställts då den
enskilde står i kö till utförare.
Beslut om insatsen boendestöd beviljat 180628 har verkställts 181011.
Beslut om insatsen ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande utbildning beviljat 180629 har inte verkställts då den
enskilde står i kö till utförare.
Marie Lundqvist
Socialchef
_________
Expedieras till

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesordning 2019 för socialnämnden (SN
2018:354) - revidering
Beslut

Socialnämnden godkänner reviderade datum för sammanträden 2019.
Ärendet

Socialnämnden godkände 2018-09-25 datum för nämndens sammanträden.
P.g.a. planerings- och uppföljningsprocessen finns behov att revidera sammanträdesdatumen för maj och september månad till den 21 maj respektive
24 september. 28 maj och 1 oktober utgår således.
Ett konstituerande sammanträde behöver hållas direkt efter årsskiftet för att
välja ledamöter i utskott samt besluta om socialnämndens delegationsordning. Sammanträdesdatum föreslås till den 2 januari.
Följande datum föreslås för nämndens sammanträden 2019.
2 januari, 29 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni,
27 augusti, 24 september, 22 oktober, 12 november och 10 december.
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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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Uppföljning av Dialogforum (SN 2018:16)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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Samordningsförbundet i 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.
Socialnämndens presidium

Beslut om fortsatt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkohol till allmänheten
Padrino Café AB, Carte Blanche i Norsborg
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § alkohollagen
Elamos Restaurang AB, Joe´s Bar i Norsborg
Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt tillstånd enl. 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
EKKG Restauranginvest AB, Hangaren Subtopia 2018-12-01—2018-12-02
Akpane Njagwani, Olive, Subtopia 2018-10-26—2018-10-27
Brewify AB, Vårat Bryggeri 2018-11-14—2018-12-24
Treslev AB, Subtopia 2018-11-08, 2018-11-16, 2018-12-05 och 2018-12-06
Afrodance Sweden, Subtopia 2018-11-30—2018-12-01
Beslut om tillfälligt utökad serveringstillstånd enligt 8 kap 19 § alkohollagen till allmänheten
Exploria Food AB, Wild west Steakhouse Stockholm 2019-01-01
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enl 9 kap 18 § alkohollagen, då
verksamheten har upphört
CS Café o Deli
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Anmälningsärenden (SN 2018:12)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Svar gällande remiss: Program för mikro- och makroplaster 2018 (SN
2018:12)
§ 169 KF Stärkt områdesutveckling i Botkyrka (KS/2017:96)
Yttranden gällande ansökan om licens till spel på värdeautomater fr.o.m. 1
januari 2019
Pizzeria Lilla Tuna, Tumba 2018-10-15 Dnr 18Li9257
Lilla Picasso, Tumba 2018-10-15 Dnr 18Li9261
Pizzeria Brunna, Norsborg 2018-10-16 18Li9335
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