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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2014-12-16

1
Rapport hemlöshet - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Joachim Heimersson informerade om hemlöshetsrapporten.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2014-12-16

Dnr SN 2014:205

2
Riktlinjer för Boenheten i Botkyrka kommun (SN 2014:205)
Beslut

Socialförvaltningen föreslår nämnden att anta förslaget till riktlinjer för Boenheten.
Sammanfattning

Boenheten har sedan 1999-09-01 ombesörjt hanteringen av förvaltningens
sociala kontrakt. Innan dess tillhörde verksamheten dåvarande Socialbidragsenheten Söder. Sedan dess har förvaltningens behov och organisation
förändrats. Boeneheten har under hela tiden varit en utförarenhet, det vill
säga, man har inte själva fattat besluten om vilka som ska få ett socialt kontrakt.
Boenheten har under de senaste åren utvecklat arbetssätt och metoder som
medfört en mer effektiv handläggning och som ett led i detta arbete har förslag till riktlinjer tagits fram som helt ersätter det senaste styrdokumentet
”Boenhetens uppdrag och styrning” daterat 2007-05-22. Detta dokument har
reviderats vid två tillfällen, 2010 och 2012. Några tidigare riktlinjer i ordets
bemärkelse finns inte.

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
Boenheten, Vuxenenheten

2014-11-24

Referens

Mottagare

Charlotte Lagerkvist

Socialnämnden
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Dnr SN 2014:205

Riktlinjer för Boenheten i Botkyrka kommun (SN 2014:205)
Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår nämnden att anta förslaget till riktlinjer för Boenheten.

Sammanfattning

Boenheten har sedan 1999-09-01 ombesörjt hanteringen av förvaltningens sociala kontrakt. Innan dess tillhörde verksamheten dåvarande Socialbidragsenheten Söder. Sedan dess har förvaltningens behov och organisation förändrats.
Boeneheten har under hela tiden varit en utförarenhet, det vill säga, man har
inte själva fattat besluten om vilka som ska få ett socialt kontrakt.
Boenheten har under de senaste åren utvecklat arbetssätt och metoder som
medfört en mer effektiv handläggning och som ett led i detta arbete har förslag
till riktlinjer tagits fram som helt ersätter det senaste styrdokumentet ”Boenhetens uppdrag och styrning” daterat 2007-05-22. Detta dokument har reviderats vid två tillfällen, 2010 och 2012. Några tidigare riktlinjer i ordets bemärkelse finns inte.
Ärendet

Boenheten har tagit fram riktlinjer med anledning av att arbetssätt och metoder
har förändrats sedan enheten skapades. Detta har skett i dialog med övriga enheter inom socialförvaltningen i syfte att få till stånd ett enhetligt arbetssätt. En
bidragande orsak är också det nya avtal förvaltningen träffat med AB Botkyrkabyggen som möjliggör en snabbare och smidigare väg för målgrupperna
inom förvaltningen att få ett förstahandskontrakt. Socialförvaltningen får i
dagsläget förfoga över 190 kontrakt.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 61 000
Direkt 08-530 621 91 · Sms 0761-15 01 87 · E-post charlotte.lagerkvist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 618 85 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Boenheten, Vuxenenheten

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-11-24

I korthet innebär riktlinjerna att Boenheten får ett myndighetsutövande ansvar
likväl som utföraransvar. Formen kommunkontrakt är den form som förutsätter
att man som hyresgäst klarar av att sköta ett boende i form av att betala hyror i
tid och inte orsaka störningar. Från det att man får ett kommunkontrakt så var
det tidigare inte möjligt att få omvandla kontraktet till ett förstahandskontrakt
förrän efter tolv månader. Det nya avtalet med Botkyrkabyggen tillåter att man
redan efter sex månader kan omvandla kontraktet. Detta innebär att Boenheten
kan söka en ersättningslägenhet snabbare och på så sätt öka genomströmningen. Av denna anledning så utgår också formen ”provkontrakt” och faller in
under kommunkontrakten då dessa, som ovan nämnts, kan omvandlas till
förstahandskontrakt efter sex månader som också var den prövotid provkontrakten hade.
Då det är Boenheten som har det praktiska samarbetet med Botkyrkabyggen
och andra privata värdar så underlättas handläggningen väsentligt om Boenheten även kan fatta besluten kring kommunkontrakten. I motsats till träningslägenheter, som alltid är en del i en behandlingsinsats och där beslutsfattandet
ligger kvar hos de enheter som har behandlande insatser, så är kommunkontrakten endast ett sätt för hyresgästen att visa att man klarar av att sköta sitt
boende.
Boenheten får då även med automatik ansvaret för genomförandeplan och uppföljning för hyresgästerna i kommunkontrakten. Detta ansvar ligger i dagsläget
på de remitterande och beslutsfattande enheterna och de kan inte ha samma
insyn i hur boendet fungerar då det är Boenheten som handlägger ärendet.

Marie Lundqvist
Socialchef
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Allmänna utgångspunkter
Ett tryggt och varaktigt boende för de som får insatser från
socialförvaltningen är viktigt både för att nå goda resultat och att nå rimliga
kostnader.
Socialnämnden ser följderna för de kommuninvånare som saknar bostad men äger inte ensam
lösningarna på frågan. Hemlöshet leder till sämre måluppfyllelse för alla mål som
socialnämnden ska bidra till. Antalet hemlösa ligger med en viss variation runt 500 vuxna och
300 barn. Ett tryggt boende är prioriterat och tillhör också kommunens väsentliga områden.
Personer med missbruks-, psykiska eller allvarliga sociala problem har ofta svårigheter att få,
klara och behålla en egen bostad. De är därför i behov av hjälp från socialtjänsten, ofta i
kombination med stöd från andra vårdgivare eller andra aktörer för att klara sin situation.
Upplåtelse av sociala kontrakt är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen som kan beviljas
dessa personer som inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Biståndet
ska syfta till att förbereda den enskilde att klara ett eget boende. Enbart bostadslöshet/
hemlöshet utgör ingen grund för att bevilja boende i ett socialt kontrakt.

Lägenheterna
Socialförvaltningen har avtal med AB Botkyrkabyggen som är det kommunala
bostadsbolaget. Den enhet som inom förvaltningen handlägger kontrakten är Boenheten som
också agerar andrahandshyresvärd. Lägenheterna används till tre olika former av boenden –
kommunkontrakt, träningslägenheter samt tillfälliga boenden.
Boenheten samarbetar även med privata hyresvärdar enligt samma princip.

Barnperspektiv
Sverige har godkänt FN:s barnkonvention genom beslut i Riksdagen och har därmed
förpliktigat sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning. Barnkonventionen
slår bl.a. fast att alla barn har samma rättigheter att växa upp under trygga förhållanden, att
utvecklas och skyddas mot övergrepp och utnyttjande.
Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Att ha ett
barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för
enskilda barn. I socialtjänstens utredningar som rör vuxna ska därför alltid kartläggas om det
finns barn med i bilden och hur barnen är berörda.

Ej verkställda beslut
I 16 kap § 6 f- h SoL. anges att socialnämnden ska anmäla till Socialstyrelsen och till
kommunens revisorer alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen då beslutet fattades. Detta gäller för ej verkställda
beslut om bistånd till träningslägenhet som är ett beslut enligt 4 kap 1 § SoL men inte för ej
verkställda beslut om bistånd till kommunkontrakt som är ett beslut enligt 4 kap 2 § SoL.
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Biståndsbeslut
Bistånd till boende i kommunkontrakt är ett beslut om insats enligt
4 kap. 2 § SoL. Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär, utan bara
genom laglighetsprövning/ kommunalbesvär.
Beslut att bevilja bistånd i form av boende i kommunkontrakt omfattas normalt inte av rätten
till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Socialnämnden har dock möjlighet att med stöd av 4 kap 2 §
SoL bevilja bistånd även till sådana insatser som inte omfattas av 4 kap 1§ SoL.
Av uttalande från JO framgår att ett beslut att bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § SoL alltid ska
föregås av ett beslut att avslå en ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL för att den enskilde ska
få ett beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vad gäller ansökan om bistånd till
boende i kommunkontrakt i enlighet med 4 kap 2 § SoL innebär ovanstående att ett beslut att
bevilja en sådan insats ska föregås av ett beslut att avslå ansökan enligt 4 kap 1 § SoL.

Samarbete med bostadsbolag
Förvaltningens huvudsakliga samarbetspart är AB Botkyrkabyggen. Boenheten ombesörjer
förvaltningens praktiska samarbete med AB Botkyrkabyggen samt de privatvärdar som
upplåter lägenheter till förvaltningen.
Det finns en bo-operativ grupp som utgörs av områdeschefer från vår huvudsakliga
samarbetspartner AB Botkyrkabyggen och chefer på sektionsnivå från förvaltningen.
Förvaltningen och AB Botkyrkabyggen samarbetar även i det vräkningsförebyggande arbetet
varför de som arbetar med detta deltar. Kommunens flyktingsamordnare ingår också för att ha
ett forum för samarbete med AB Botkyrkabyggen. Gruppens uppgift är att styra och leda det
vräkningsförebyggande arbetet samt hålla i det övergripande samarbetet gällande
boendefrågor samt etableringsärenden.
Det finns även en bo-strategisk grupp där utsedda chefer från AB Botkyrkabyggen och chefer
från Socialförvaltningen samt lokalansvarig på Stöd- och utvecklingsenheten ingår. Gruppens
uppgift är att styra samverkan och den bo-operativa gruppen mot uppsatta mål, vidareutveckla
parternas gemensamma samverkan samt följa upp avtalet.

Boenheten
Boenheten erbjuder olika former av socialt boende för bostadslösa familjer, vuxna och
ungdomar i Botkyrka kommun, som av olika skäl saknar möjlighet att ordna ett eget boende
eller som har behov av de insatser som vissa av våra boenden innebär. Målen för de hushåll
som hyr en lägenhet i andra hand genom boenheten är att bli självständiga och klara ett eget
boende.
Boenhetens uppdrag är att:
- Erbjuda träningslägenheter och tillfälliga boenden på uppdrag
från socialförvaltnings enheter.
- Erbjuda och fatta beslut om kommunkontrakt
- Erbjuda boendestöd i form av vardagsstöd
- Stödja klienter att få ett eget boende.
- Ansvara för socialförvaltningens praktiska samarbete med
bostadsbolag.
- Redovisa beläggningen i socialt boende i tertialrapporterna.
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Placering i Boenhetens lägenheter är en insats, på samma sätt som andra
individuellt prövade insatser. Det innebär att insatsen prövas med
utgångspunkt från lagar och riktlinjer och att en plan upprättas som följs upp
och omprövas. De lagar som styr Boenhetens arbete är Socialtjänstlagen
(SoL) Sekretesslagen (SekrL) och Jordabalken 12 kap (Hyreslagen).
Socialförvaltningen hyr lägenheter av bostadsbolag i Botkyrka i första hand.
Socialförvaltningen hyr i sin tur ut lägenheterna i andra hand. I sin roll som
hyresvärd ska socialförvaltningen vara en effektiv förvaltare av lägenheterna.
Det är viktigt att avsätta medel för uteblivna hyror, reparationer och underhåll
med mera.

Handläggning av sociala kontrakt hos Boenheten
Kommunkontrakt
Socialt boende, i form av kommunkontrakt, ska endast komma ifråga när alla
andra möjligheter är uttömda. Det ska företrädesvis komma ifråga för familjer
där missbruk, psykisk sjukdom, medicinska skäl eller bristande social
förmåga finns och där behandlingsinsatser pågår eller är planerade. Även lång
tid utan möjlighet att komma vidare ur ett av våra tillfälliga boenden kan vara
skäl. Enbart trångboddhet eller bostadslöshet är inte tillräckliga skäl.
Boenheten har alltid ett barnperspektiv vid prioriteringar i kön.
Boenheten utreder den sökandes situation efter hänvisning från Enheten för
ekonomiskt bistånd, Vuxenenheten, Socialpsykiatriska enheten samt
Utredningsenheten. Enheterna har då fyllt i en checklista för att utröna om det
finns grundförutsättningar för att få ett kommunkontrakt. Punkterna i
checklistan är följande:
-

Namn och adress
Finns minderåriga hemmavarande barn?
Finns sociala skäl? (trångboddhet, svag ekonomi eller kort kötid i
bostadskö räknas ej hit)
Finns uppehållstillstånd?
Finns skulder?

Boenhetens bedömning av ansökningar sker på de veckovisa gruppmöten
enheten har då man går igenom de ansökningar som kommit in. Boenheten
kallar den sökanden till möte och utreder vidare med ansökan som underlag.
Om sökanden fyller de krav som finns för kommunkontrakt lämnas
personnumret till bostadsbolaget för godkännande. Undantag från
godkännande hos de bostadsbolag förvaltningen samarbetar med är
hyresskulder eller tidigare misskötsamhet hos desamma.
Om kriterierna är uppfyllda och bostadsbolaget sagt ja till sökanden ställs
denne i kö och bistånd beviljas enligt 4 kap. 2 § SoL.
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När sökanden är framme i tur i kön kontrollerar Boenheten att situationen
fortfarande är aktuell. Om så är fallet erbjuds sökanden lägenhet.
Boenheten beslutar om insatsen enligt 4 kap. 2 § SoL, tecknar hyresavtal och
upprättar en genomförandeplan samt följer upp med intervallet två, sex, nio
och tolv månader om det inte finns anledning till tätare uppföljning. För att
erhålla och behålla ett kommunkontrakt behöver hyresgästen inte längre vara
aktuell på andra enheter om inga andra insatser behövs.
Efter sex till tolv månader ansvarar Boenheten för att lyfta frågan om
omvandling till förstahandskontrakt till bostadsbolaget. Om hyresgästen skött
sina åtaganden under den prövotid som ett kommunkontrakt innebär så
omvandlas kommunkontraktet till ett förstahandkontrakt hos bostadsbolaget.

Träningslägenhet
Träningslägenhet är en behandlingsinsats, eller ett led i en annan insats där
hyresgästen är aktuell på andra enheter så länge det behövs. Beslut om
träningslägenheter fattas av de remitterande enheterna som också har
behandlingsinsatserna och uppföljningsansvaret för dessa. Boenheten utför
det praktiska arbetet med kontraktsskrivning samt det man kommer överens
om i genomförandeplanen. Boenheten har ett mer behandlingsinriktat
uppdrag i träningslägenheterna jämfört med kommunkontrakt eller tillfälliga
boenden.
Boenhetens handläggare har månatliga möten med de andra enheternas
handläggare gällande träningslägenheter. Man går tillsammans igenom de
aktuella remisserna från enheterna. Utifrån dialogen prioriteras de ärenden
som enheterna vill prioritera. Under dessa möten följs även de redan beviljade
insatserna upp och man reviderar befintliga genomförandeplaner vid behov.

Tillfälliga boenden
Målgruppen för tillfälliga boenden är invånare i Botkyrka som är i behov av
tillfälligt boende via socialtjänsten. Boendeformen är ett komplement till
hotell och vandrarhem.
Boenheten meddelar Enheten för ekonomiskt bistånd som är den enhet som
kan placera i tillfälligt boende när vi har en plats ledig. Boenheten informerar
om vilken typ av lägenhet/rum som finns tillgänglig och vilken typ av
hyresgäst som bäst passar i boendet, t.ex. om det lämpar sig för barnfamiljer.
Ekonomiskt bistånd prioriterar vem som ska få plats i det tillfälliga boendet.
Boenheten får namn och remiss och tar ställning till om boendet är lämpligt
för föreslagen hyresgäst. Enheten för ekonomiskt bistånd fattar sedan beslut.
Boenheten tar kontakt med handläggare på Enheten för ekonomiskt bistånd
och bokar in ett informationsmöte. Ansvaret för att kalla hyresgäst samt
eventuellt boka tolk ligger hos Enheten för ekonomiskt bistånd. På
informationsmötet går vi igenom vad boendet innebär, hyresavtal och regler.
Tid för inflyttning bokas och där är Boenheten ansvarig för att boka eventuell
tolk.
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Kontrakt generellt
Anvisad lägenhet hyrs med förstahandskontrakt av förvaltningen som därefter
hyr ut lägenheten i andra hand till den enskilde. I samband med att
andrahandskontrakt tecknas med den enskilde ska en överenskommelse om
avstående från besittningsskydd undertecknas och inges till hyresnämnden.
Den enskilde ska samtidigt tydligt informeras om vilka allmänna regler som
gäller för boende i sociala kontrakt. Dessa regler ska skrivas under av hen och
biläggas andrahandskontraktet.

Uppsägning av kontrakt
Skälen för uppsägning är desamma som för hyresgäster i allmänhet, det vill
säga störningar, vanvård samt obetalda hyror.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2014-12-16

Dnr SN 2010:238

3
Förslag till ny delegationsordning för socialnämnden (SN
2010:238)
Beslut

Nämnden beslutar att delegationsordningen revideras enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att nämndens delegationsordning revideras.
Från och med den 1 januari 2015 träder riktlinjer för Boenhetens arbete i
kraft som innebär att enheten får ett myndighetsutövande ansvar avseende
boendeformen kommunkontrakt. Delegationsordningen behöver med anledning av detta revideras.
Förvaltningen föreslår att följande införs i nämndens delegationsordning:
Ärende
Beslut om beviljande av boende i kommunkontrakt.

Lagrum
Delegat
4 a kap. 2 § SoL Sektionschef Boenheten

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
2014-08-13

Referens

Mottagare

Charlotte Lagerqvist

Socialnämnden

Dnr SN/2010:238

Förslag till ny delegationsordning för socialnämnden (SN
2010:238)
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att delegationsordningen revideras enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att nämndens delegationsordning revideras.
Från och med den 1 januari 2015 träder riktlinjer för Boenhetens arbete i
kraft som innebär att enheten får ett myndighetsutövande ansvar avseende
boendeformen kommunkontrakt. Delegationsordningen behöver med anledning av detta revideras.
Förvaltningen föreslår att följande införs i nämndens delegationsordning:
Ärende
Beslut om beviljande av boende i kommunkontrakt.

Lagrum
Delegat
4 a kap. 2 § SoL Sektionschef Boenheten

Marie Lundqvist
Socialchef
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Föreningsbidrag 2014, lokala och externa föreningar (SN
2014:149)
Beslut

Socialnämnden beslutar bevilja föreningsbidrag till lokala och externa föreningar år 2015, enligt tjänsteskrivelse 2014-11-28.
Socialnämnden beslutar att sista inlämningsdatum för att ansöka om nästa
års föreningsbidrag ska vara 1 september 2014.
Sammanfattning

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till föreningar som bedriver
social verksamhet. För år 2015 har socialnämnden totalt 3175 tkr att fördela
till föreningar. Socialnämnden fördelar därutöver 350 tkr till verksamhet för
Barn i väntan/Barn i start. Fördelningen till lokala och externa föreningar
sker vid ett och samma tillfälle. 20 föreningar har lämnat ansökningar om
bidrag till ett sammanlagt belopp om ca 4,4 mnkr. Socialnämnden antog
2012-05-22 ”Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område”. Förvaltningen har i sina bedömningar tagit utgångspunkt i de av
nämnden fastställda riktlinjerna.
Socialförvaltningen föreslår en fördelning av föreningsbidraget år 2015 enligt följande:
•
Föräldraföreningen för barn och ungdom i Botkyrka 50 tkr.
•
Verdandi Botkyrka 350 tkr
•
Bryggan Stockholm 50 tkr.
•
BRIS region Mitt 100 tkr
Internationella Bekantskaper 50 tkr
•
Alby kvinnocenter 30 tkr
•
Botkyrka Kvinnoresurscenter 80 tkr
•
ABF Botkyrka – Salem 40 tkr avsätts till studiecirklar och ersätts med
utgångspunkt i överenskommelse som gäller i samarbete med studieförbund om studiecirkeln Familjeverkstan
•
Botkyrka kvinno- och tjejjour 700 tkr
•
Varken Hora eller Kuvad 60 tkr
•
Föreningen Mansjouren 12 tkr
•
Brottsofferjouren Huddinge – Botkyrka 265 tkr
•
Botkyrka Röda Korskrets 110 tkr
•
RSMH Respons 80 tkr
•
RSMH Rekyl 35 tkr
•
X-CONS Botkyrka 100 tkr
•
Hela Människan Botkyrka Salem 350 tkr
•
Sällskapet Länkarna 400 tkr
•
Svenska Brukarföreningen Stockholm 25 tkr
•
Etiopiska Demokratiska Forum Riksförbund – avslag
Anhöriga är en viktig målgrupp och förvaltningen håller på att implementera
anhörigstöd i sina olika verksamheter. Anhöriga till personer med psykisk
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funktionsnedsättning är en målgrupp som kommit att söka stöd i allt större
utsträckning. Förvaltningens resurser räcker inte för att motsvara behovet
som de anhöriga har. Ett samarbete med civilsamhället omkring målgruppen
finns redan. Förvaltningen bedömer därför att medel kan användas under
2015 till föreningar och studieförbund som erbjuder aktiviteter för denna
målgrupp. Förvaltningen föreslår att 288 tkr behålles ofördelat för detta ändamål. Användningen av medlen redovisas i samband med handläggning av
2016 års föreningsbidrag.
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Föreningsbidrag 2015, lokala och externa föreningar (SN
2014:149)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar bevilja föreningsbidrag till lokala och externa föreningar år 2015, enligt tjänsteskrivelse 2014-11-28.
Socialnämnden beslutar att sista inlämningsdatum för att ansöka om nästa
års föreningsbidrag ska vara 1 september 2014.
Sammanfattning

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till föreningar som bedriver
social verksamhet. För år 2015 har socialnämnden totalt 3175 tkr att fördela
till föreningar. Socialnämnden fördelar därutöver 350 tkr till verksamhet för
Barn i väntan/Barn i start. Fördelningen till lokala och externa föreningar
sker vid ett och samma tillfälle. 20 föreningar har lämnat ansökningar om
bidrag till ett sammanlagt belopp om ca 4,4 mnkr. Socialnämnden antog
2012-05-22 ”Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område”. Förvaltningen har i sina bedömningar tagit utgångspunkt i de av
nämnden fastställda riktlinjerna.
Socialförvaltningen föreslår en fördelning av föreningsbidraget år 2015 enligt följande:
•
•
•
•
•

Föräldraföreningen för barn och ungdom i Botkyrka 50 tkr.
Verdandi Botkyrka 350 tkr
Bryggan Stockholm 50 tkr.
BRIS region Mitt 100 tkr
Internationella Bekantskaper 50 tkr

•
•
•

Alby kvinnocenter 30 tkr
Botkyrka Kvinnoresurscenter 80 tkr
ABF Botkyrka – Salem 40 tkr avsätts till studiecirklar och ersätts med
utgångspunkt i överenskommelse som gäller i samarbete med studieförbund om studiecirkeln Familjeverkstan
Botkyrka kvinno- och tjejjour 700 tkr
Varken Hora eller Kuvad 60 tkr

•
•

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 618 58 Sms·0708 45 08 53· E-post sara.andersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen Mansjouren 12 tkr
Brottsofferjouren Huddinge – Botkyrka 265 tkr
Botkyrka Röda Korskrets 110 tkr
RSMH Respons 80 tkr
RSMH Rekyl 35 tkr
X-CONS Botkyrka 100 tkr
Hela Människan Botkyrka Salem 350 tkr
Sällskapet Länkarna 400 tkr
Svenska Brukarföreningen Stockholm 25 tkr
Etiopiska Demokratiska Forum Riksförbund – avslag

Anhöriga är en viktig målgrupp och förvaltningen håller på att implementera
anhörigstöd i sina olika verksamheter. Anhöriga till personer med psykisk
funktionsnedsättning är en målgrupp som kommit att söka stöd i allt större
utsträckning. Förvaltningens resurser räcker inte för att motsvara behovet
som de anhöriga har. Ett samarbete med civilsamhället omkring målgruppen
finns redan. Förvaltningen bedömer därför att medel kan användas under
2015 till föreningar och studieförbund som erbjuder aktiviteter för denna
målgrupp. Förvaltningen föreslår att 288 tkr behålles ofördelat för detta ändamål. Användningen av medlen redovisas i samband med handläggning av
2016 års föreningsbidrag.
Inledning

Socialnämnden antog 2012-05-22 ”Riktlinjer till bidrag för föreningar inom
socialtjänstens område.” Det innebär bland annat att sista ansökningsdag är
gemensam för lokala och externa föreningar och att nämnden fattar beslut
om föreningsbidraget vid ett tillfälle per år. För år 2015 är ansökningstiden
tidigarelagd med en månad till 1 september, i enlighet med socialnämndens
beslut. Det finns föreningar som inte har uppfattat detta. Förvaltningen har
då gått ut med påminnelser till de som fick bidrag föregående år. En generös
bedömning av inlämningstidpunkten har också gjorts.
Totalt 20 föreningar har ansökt om bidrag till en summa om sammanlagt
4430 tkr. Socialnämndens budget har för år 2015 utökats med 700 tkr för år
2015, vilket innebär att det totalt finns 3175 tkr att fördela. Socialnämnden
fördelar också 350 tkr i bidrag till Barn i väntan/Barn i start. Föreningarna
har inte kunnat beviljas de bidrag de ansöker om eftersom summan av ansökningarna överstiger den budget som finns till förfogande med 1,3 tkr.
Förvaltningens bedömningar har tagit utgångspunkt i de fastställda riktlinjerna.
En förening för ny för i år. Några föreningar som förra året fick bidrag har
inte sökt i år. Alla föreningar bedöms ha inkommit i tid.
Riktlinjerna och ansökningsförfarandet har fått till följd att de flesta föreningarna i sina ansökningar preciserar vad de använt och kommer att använda föreningsbidragen till.
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Beskrivning och bedömning
Barn och unga

Föräldraföreningen för barn och ungdom i Botkyrka (FFBU)
Verksamhetsbeskrivning
Föreningen bedriver stödjande och pedagogiskt arbete riktat till muslimska
barnfamiljer i Botkyrka. Föreningen har samarbete med Botkyrka kommun
inom ramen för arbetet att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Verksamhet under 2013/2014
FFBU:s verksamhet har under 2013/14 präglats av utveckling och fördjupning. Målet har varit att effektivisera arbetet så att föreningen når ut till fler,
finner bättre metoder att lösa svåra problem och ökar kvaliteten på arbetet
och försöker skaffa arbetsmöjligheter och sysselsättning till arbetslösa medlemmar, satsar mer tid för frågor om brott, alkohol/droger, förebyggande arbete samt motverka diskriminering.
Föreningen fortsätter under 2015 att arbeta med stöd, krissamtal, medling
och pedagogiskt arbete till barnfamiljer samt fortsätter att samarbeta med
socialsekreterare, kriminalvården, NAV (nämnden av andliga värden), Röda
korset m.fl. och arrangera föreläsningar i syfte att motverka våld, mobbning,
droger och andra angelägna frågor.
Medlemsantal/antal besökare
Föreningen har 339 medlemmar, varav 84 barn och ungdomar. 620 vuxna
och 152 barn besökte verksamheten under 2013/14.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen ansöker om 75 tkr i föreningsbidrag för år 2015. Föreningen har
fått bidrag år 2010-14. För år 2014 beviljades föreningen 40 tkr.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att föreningens verksamhet är värd att
stödja Föreningen har samarbete med Botkyrka kommun och de har tidigare
fått föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 50 tkr i
föreningsbidrag för år 2015.
Verdandi Botkyrka
Verksamhetsbeskrivning
Föreningens syfte är att ge barn och vuxna möjlighet till djupare kontakt för
att öka förståelsen för varandras upplevelser, problem och livssituation, att
speciellt integrera s k socialt avvisade och underpriviligierade medmänniskor i en verksamhet som steg för steg medverkar till att lösgöra deras egna
inneboende resurser, att ge deltagarna möjlighet att utveckla sig själva i ge-
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menskap med andra och att engagera deltagarna i ett opinionsbildningsarbete utifrån Verdandis mål och program.
Målgruppen är kvinnor som upplever sig utestängda från samhället, står
långt från arbetsmarknaden och ofta har fysisk och/eller psykosocial ohälsa.
Barn och ungdomar som har problem i sin uppväxtmiljö och behöver positiva vuxenkontakter, trygghet, ökad läsförståelse och positiva upplevelser i
gemenskap med andra.
Verksamhet under 2013/2014
Studieverksamhet med bl.a. samhällsvägledning, SFI undervisning, svensk
språkträning, ökad läsförståelse för barn och ungdomar samt stödsamtal
med socialt utsatta kvinnor och barn.
Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet med målet att skapa nya
vuxenkontakter och nya sociala nätverk för barn som lever under otrygga
uppväxtförhållanden, föräldrastöd, manligt nätverk mot hedersrelaterat våld,
socialt företagande med fyra affärsverksamheter för att skapa nya arbetstillfällen för långtidsarbetslösa, secondhand försäljning, systuga, mattknytning
samt café.
Medlemsantal/antal besökare
Föreningen har 163 medlemmar, varav 157 barn och ungdomar. 7800 vuxna
och 4300 barn och ungdomar besökte verksamheten under 2013.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Verdandi Botkyrka ansöker om 500 tkr i föreningsbidrag för år 2015. År
2014 beviljades föreningen 250 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Verdandi Botkyrkas ansökan och den verksamhet som de söker medel för
överensstämmer med de krav som nämnden ställer i sina riktlinjer och förvaltningen föreslår därför att föreningen beviljas 350 tkr i föreningsbidrag
för år 2015.
Bryggan
Verksamhetsbeskrivning
Bryggan Stockholm är en ideell förening, med syfte att ge stöd till barn och
ungdomar vars föräldrar sitter eller har suttit i fängelse/häkte. Föreningen
har ett nära samarbete med Stockholms läns anstalter och häkten, Stockholms stad och kranskommuner samt andra organisationer som arbetar för
barnets bästa. Målgruppen är barn och ungdomar till frihetsberövade föräldrar.
Verksamhet under 2013/2014
Bidraget har använts förenligt med ansökan och dess användningsområde.
Det har inte skett förändringar i basverksamheten från tidigare år.
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Bryggans verksamhet består av öppet hus, ungdomsgrupp, stödgrupper, familjeaktiviteter/utflykter, stödsamtal, föräldrastöd, uppsökande verksamhet
bland barn och ungdomar samt anstalterna, kunskapsspridning, rådgivning
mm
Medlemsantal/antal besökare
Bryggan skriver i ansökan att totalt 716 vuxna och 52 barn deltar i föreningens verksamhet. Föreningen preciserar inte i ansökan hur många av dessa
som kommer från Botkyrka kommun.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Bryggan ansöker om 50 tkr i föreningsbidrag år 2014. Bryggan beviljades år
2014 50 tkr.
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen har ingen specialiserad verksamhet för denna målgrupp
och behovet av verksamheten hos barn och unga i Botkyrka är förmodligen
högre än antalet som använder sig av den.
Genom att ge bidrag till föreningen Bryggan ges möjlighet för barn i Botkyrka och deras familjer att ta del av denna verksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen Bryggan beviljas 50 tkr i föreningsbidrag för år 2015.
BRIS region Mitt
Verksamhetsbeskrivning
Målet för verksamheten är att stärka barns och ungdomars rättigheter och
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta unga och upprätthålla möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. Verksamheten
ska präglas av ett barnperspektiv genom att utgå från barnets behov. BRIS
ska stå på barnets sida och fungera som en länk mellan barn, vuxna och
samhället.
Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år.
Verksamhet under 2013/2014
Stödverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna om barn. Information, föreläsningar och utbildningar om bl.a. barns rättigheter. Ny verksamhet är skolinformation för mellan- och högstadiet.
BRIS har samlat stödverksamheten, BRIS-mejlen och BRIS-chatten till förbundskansliet i Stockholm och stödverksamheten bemannas enbart med anställda. En digital kommunikationsplattform gör det möjligt att ringa direkt
via Bris.se samt att växla mellan telefon och chatt under pågående samtal.
Detta för att tillgodose barns och ungas olika behov av kommunikationssätt.
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Medlemsantal/antal besökare
BRIS redovisar 2364 vuxna medlemmar.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag .
BRIS region Mitt ansöker om motsvarande 10 kr per barn bosatt i Botkyrka,
219,4 tkr. Föreningen beviljades 50 tkr i bidrag för år 2014. Föreningens
verksamhet är väl känd. Föreningen söker bidrag på motsvarande sätt från
Botkyrka som från alla Sveriges kommuner.
Förvaltningens bedömning
Föreningen ska stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor. Detta stämmer väl in i förvaltningens prioriteringar och föreningen har fått bidrag tidigare.
Förvaltningen föreslår att BRIS region Mitt beviljas ett bidrag på 100 tkr.
Internationella Bekantskaper
Verksamhetsbeskrivning
Internationella bekantskaper främjar kontakter mellan personer som har
svenska som sitt modersmål och personer som har icke-nordisk bakgrund
och som genom deltagande i SFI eller på annat sätt visat en stark önskan att
lära sig det svenska språket i syfte att lättare bli valbara på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som har svenska som sitt modersmål och personer som har ickenordisk bakgrund.
Föreningens arbete bedrivs idag på frivilligbasis till stor del. En person är
avlönad av föreningen och fyra personer av arbetsförmedlingen.
De aktiviteter som föreningen har är svenska med baby som pilotprojekt,
medpratare på SFI, läxläsning, språkstödjare för skolungdomar, internationella träffar, stadsvandring på lektionstid, mindre aktivitetsgrupper, föreläsningar och seminarier.
Svenska med baby är ett initiativ som skapar nya möten mellan föräldrar
och barn från olika bostadsområden (i hela Stockholmsområdet) i öppna
föräldragrupper. Möten över språkliga, kulturella, sociala och geografiska
gränser skapar förståelse och sammanhållning och bryter isoleringen. Syftet
är också att genom de nätverk som etableras ge nyanlända möjlighet till
språkträning och en språngbräda in i det svenska samhället.
Verksamhet under 2013/2014
I Alby har de öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter vuxit det
senaste året, med över 400 besök bara i Alby och deltagare från hela Stockholmsområdet med ursprung i mer än 20 länder. Träffarna byggs upp kring
olika teman. Svenska med baby vann Stockholms läns landstings pris för
arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt Aftonbladet pris Årets
Wendela 2014.
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Medlemsantal/antal besökare
Föreningen redovisar 37 vuxna medlemmar. Deltagarantalet är ca 120 unika
personer.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen beviljades bidrag på 50 tkr föregående år och ansöker om
samma belopp för år 2015.
Förvaltningens bedömning
Det är förvaltningens bedömning att Internationella bekantskaper bedriver
en viktig verksamhet som kompletterar socialnämndens egen verksamhet,
mål och åtaganden. Pilotprojektet svenska med baby är ett intressant projekt
väl värd att stödja. Förvaltningen föreslår bidrag i den nivå som föreningen
fick föregående år d.v.s 50 tkr för år 2015.
Vuxna

Alby Kvinnocenter
Verksamhetsbeskrivning
Alby kvinnocenter är ett aktivitetscentrum för invandrarkvinnor i syfte att
bryta kvinnornas sociala isolering samt att utveckla deras sociala kompetens
med olika aktiviteter och språkträning.
Föreningens syfte är att skapa en mötesplats som arbetar för att ge kvinnor i
samhället meningsfulla livsvillkor. Föreningen vill ge kvinnor möjlighet att
utveckla språk, myndighetskontakter, hjälpa kvinnor att söka jobb och
känna sig trygga.
Alby kvinnocenter erbjuder ett sätt att öka integrationen mellan föreningarna, boende i området samt att stötta föreningarnas verksameter i området
genom en gemensam lokal. Föreningen hade samarbetsavtal med Botkyrkabyggen under året.
Verksamhet under 2013/2014
Alby Kvinnocenter har bedrivit en omfattande verksamhet under 2013 med
gymnastik, öppethusverksamhet, hållbarhetsvecka, juridisk rådgivning och
utflykter för nyanlända kvinnor. Föreningen har även verksamhet för äldre
kvinnor, b.la. friskvård, hjälp och stöd i kontakt med vårdinrättningar och
myndigheter samt fritidsaktiviteter.
I föreningens lokal finns en person anställd med stöd av lönebidrag.
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Medlemsantal/antal besökare
Föreningen redovisar 795 medlemmar varav 302 barn och ungdomar samt
608 deltagande vuxna och 12 barn.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag .
Alby kvinnocenter ansöker om 70 tkr i föreningsbidrag för år 2015. Föregående år beviljades föreningen 20 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Alby kvinnocenter har en social verksamhet väl värd att stödja. Föreningen
beviljades 20 tkr föregående år. Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen
30 tkr för år 2015.
Botkyrka Kvinnoresurscenter
Verksamhetsbeskrivning
Föreningens huvuduppgift är att arbeta för att stödja medlemmarna i arbetsmarknadsutbildningsfrågor, jämställdhet och entreprenörskapsfrågor.
Föreningen är en mötesplats där kvinnor kan utvecklas.
Föreningens syfte är att arbeta för att skapa meningsfulla livsvillkor för de
kvinnor som bor i Botkyrka. Föreningen har skapat en plattform och struktur där kvinnor kan få möjligheter att hitta och prova olika nya vägar för att
skaffa sig sysselsättning. Syftet är att inkludera och integrera olika samhällsgrupper.
Målgruppen är kvinnor från 15 år och uppåt med främsta målgrupp kvinnor
från segregerade bostadsområden.
Föreningen är med i Antiryktesnätverket som kommunen har anordna och
deltar en del i kommunens projekt att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck samt i ett nätverk för jämställdhet samt näringslivsforum i Botkyrka
kommun och nätverksgruppen för Idéburna organisationer i Botkyrka.
Verksamhet under 2013/2014
Verksamheten erbjuder en mötesplats för kvinnor på deras villkor. Föreningen har skapat flera aktiviteter för att möjliggöra kvinnornas utveckling
bl.a. utställningar, seminarier, föreläsningar, workshops, temamöten, studiebesök, nätverksmöten och företagscoachning/rådgivning. Föreningen bedriver också dagverksamhet med aktiviteter såsom datakunskap, språkträning,
syverkstad, matlagning, hälsa och samhällskunskap. Föreningen anordnade
mässan ”Hallunda night market”för att synliggöra kvinnoföretagare i Botkyrka. Kvinnorna får också hjälp med myndighetskontakter och hjälp med
att söka arbete.

Sida 8

Medlemsantal/antal besökare
Medlemsantalet är 45 stycken, varav 5 barn och har tre anställda.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen ansöker om föreningsbidrag på 200 tkr och beviljades bidrag på
40 tkr föregående år.
.
Förvaltningens bedömning
Alby kvinnocenter har en social verksamhet väl värd att stödja. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas bidrag om 80 tkr år 2014.
ABF Botkyrka-Salem
Verksamhetsbeskrivning
ABF Botkyrka-Salem söker bidrag för att bedriva social verksamhet riktad
mot invandrarkvinnor. Syftet med detta projekt är att skapa kontakt med isolerade, arbetslösa, sjukskrivna och pensionerade kvinnor i Botkyrka. Detta
kvinnoprojekt kommer att drivas i studiecirkelform med erfarna cirkelledare. ABF har bedrivit en liknande verksamhet tidigare och har därför ett
stort kontaktnät bland målgruppen.
Projektet ska genom bildningsverksamhet i olika ämnen och fysiska aktiviteter som utgår från deltagarnas egna behov och förmåga. De ska kunna påverka sin egen livssituation. Målet är att skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för alla deltagare. Särskilt angeläget är det att folkhälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa och de som finns
i riskzonen att drabbas av en.
För att t.ex. minska den digitala klyftan så kommer kvinnorna att få lära sig
att använda datorn som redskap, söka information på Internet och lära sig
hur digitala hjälpmedel fungerar. Samhällsorientering, stress och hälsa, matlagning och kost är också bedrivna aktiviteter.
Medlemsantal/antal besökare
I projektet beräknas ingå 18 deltagare (uppgift från föregående år).
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
ABF ansökte föregående år för liknande verksamhet och beviljades då 40
tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att bidraget till de studiecirklar ABF Botkyrka – Salem
vill genomföra bör utgå på samma villkor som bidrag till andra studieförbund som förvaltningen har samarbete med. Förvaltningen föreslår att 40 tkr
av medlen för bidrag till föreningar avsätts för de cirklar ABF vill genomföra och att ersättning utbetalas med utgångspunkt i den överenskommelse
som är tecknat för samarbete för studiecirklar i föräldrastöd.
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Botkyrka kvinno- och tjejjour
Verksamhetsbeskrivning
Föreningen beskriver att verksamhetens inriktning är att i akuta situationer
bereda våldsutsatta kvinnor och barn möjlighet till ett skyddat boende, 8
rum i 4 lägenheter i samverkan med kommunen eller på den stödsökande
kvinnans eget initiativ. Föreningen arbetar genom att med hjälp och stöd till
självhjälp ge vägledning till stödsökande kvinnor och barn som är i behov
av insatser och att med information och aktiviteter motverka kvinnors och
barns utsatthet.
Målgruppen är kvinnor och barn som är utsatta för mäns våld i nära relationer, unga tjejer som vänder sig till tjejjouren,
Verksamhet under 2013/2014
Under året har föreningen haft en mycket hög beläggning i sina boenden
med kvinnor som har större barnkullar än tidigare. Föreningen bedriver en
omfattande stödverksamhet för både boende och andra kvinnor.
Kvinnornas behov av stöd ökar även i år. Svårigheter att få kontrakt på en
lägenhet har ökat och skärper läget negativt för verksamhetens kvinnor och
barn. Föreningen fortsätter att delta i arrangemang och att rekrytera och utbilda nya jourkvinnor från olika språkgrupper och unga tjejer till Tjejjourverksamheten. Föreningen har samarbete med socialförvaltningen, polisen,
andra myndigheter, församlingar och föreningar.
Under 2015 kommer föreningen att jobba för att verksamhetens boenden
ska kunna förläggas samlat.
Medlemsantal/antal besökare
Föreningen har 120 medlemmar. Antalet besökare redovisar föreningen till
167 vuxna samt 71 barn- och ungdomar.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Botkyrka kvinno- och tjejjour ansöker om 700 tkr i föreningsbidrag för år
2015. Botkyrka kvinno- och tjejjour beviljades 720 tkr i bidrag år 2014.
Verksamheten beräknar sina kostnader för år 2015 om totalt 2 184 tkr, varav
940 tkr är personalkostnader. Verksamheten har 8 platser för jourboende.
För enskilda boenden som kommer via socialförvaltningen ingås ett avtal.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen vill ge stöd till Botkyrka kvinno-och tjejjour som utför en
viktig verksamhet och som är ett tydligt komplement till nämndens egen
verksamhet. Förvaltningen föreslår att Botkyrka kvinno- och tjejjour beviljas 700 tkr i bidrag för år 2014.
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Varken Hora eller Kuvad
Verksamhetsbeskrivning
Syftet är att ge tjejer och killar, i synnerhet utrikesfödda kvinnor utan en
stabil grund i samhället, möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter
på samma villkor som andra medborgare. Föreningens mångåriga gräsrotsarbete har visat att dessa människor inte kan utöva dessa rättigheter till fullo
på grund av strukturella hinder, varav de två främsta hindren är hederskulturen och främlingsfientligheten.
Föreningen vänder sig huvudsakligen till unga tjejer och killar, samt kvinnor
med invandrarbakgrund och föräldrar, i Stockholms förorter och i synnerhet
i Botkyrka kommun. Andra målgrupper är skolledare, lärare, och sociala
myndigheter. Föräldrarna når föreningen bl.a. på SFI och Folkhögskolan i
Botkyrka.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningsbidraget från Botkyrka kommun har föreningen bl.a. använt till
workshops om kvinnors rätt att välja själv samt anordnat ett flertal utbildningar och seminarier i samarbete med kommunen och andra föreningar,
där över 650 ungdomar och kvinnor i Botkyrka har medverkat. Politiker, lärare, socialarbetare och andra anställda i kommunen har medverkat i samtal
som behandlat allt från demokratifrågor till kvinnors och barns rättigheter.
och kvinnors deltagande i demokratin. Föreningen har hållit utbildningar
och workshops på skolor om rätten att välja samt anordnat en utbildningsdag för lärare om hedersförtryck.
Föreningen har kunnat anställa en person en dag i veckan för att administrera seminarier och workshops.
Bidraget har använts till att anordna dessa aktiviteter och att betala lokalhyra, arvode för föreläsare, resor, förtäring för grupper av kvinnor och unga.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Varken hora eller kuvad ansöker om 150 tkr i bidrag för år 2014. För år
2014 beviljades föreningen 50 tkr.
Förvaltningens bedömning
Varken Hora eller kuvad bedriver opinionsarbete och deltar i debatten i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. En del av opinionsarbetet
kan inte kopplas till föreningsverksamhet riktad till Botkyrka.
Förvaltningen vill stödja föreningens verksamhet då de arbetar med frågor
som är prioriterade och som förvaltningen åtagit sig att arbeta med och föreslår 60 tkr i föreningsbidrag för år 2015.
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Föreningen Mansjouren i Stockholms län
Verksamhetsbeskrivning
Syftet med mansjouren är att vara tillgängliga för människor i personlig kris
genom kristelefonjour, enskilda samtal och gruppsamtal.
Målgruppen är alla människor i personlig kris utan inskränkning.
Föreningens aktiviteter är bl.a. telefonjoursverksamhet, samtalsgrupper för
enbart män, blandade samtalsgrupper, enskilda samtal, temaaktiviteter och
öppet hus.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen uppger att bidraget inte är öronmärkt utan ingår med andra
kranskommunernas verksamhet för att finansisera mansjourens verksamhet
totalt sett. Föreningen har inga anställda utan enbart volontärer, f.n. 21 st.
Medlemsantal/besökare
Föreningen uppger ca 600 deltagare i verksamheten.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen Mansjouren ansöker om 12 tkr i bidrag för år 2015. Förra året
beviljades föreningen bidrag på 12 tkr. I sin ansökan redogör föreningen för
en omfattande verksamhet som bedrivs av frivilliga krafter. Föreningen har
också en hemsida som är aktiv och ger information om föreningens olika
aktiviteter. Föreningen har en budget för sin verksamhet om totalt drygt 300
tkr där den största utgiften utgör hyran för lokalen på Hornsgatan i Stockholm.
Förvaltningens bedömning
Föreningen Mansjourens verksamhet utgör ett komplement till nämndens
egen verksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas det bidrag
de ansöker om, 12 tkr i bidrag för år 2015.
Brottsofferjouren Huddinge – Botkyrka
Verksamhetsbeskrivning
Syftet med föreningens verksamhet är att vara ett komplement till det allmännas brottsofferstöd. Målgruppen är alla brottsutsatta över 20 år i Huddinge-Botkyrka.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen har avlönat två anställda, en på deltid och en heltidsanställd.
Föreningen har också vissa kostnader för stödpersoner och administration.
Föreningens aktiviteter är att rekrytera och utbilda stödpersoner, fortbildning och marknadsföringsåtgärder för att öka kännedomen om jourens arbete.

Sida 12

Medlemsantal/antal besökare
Föreningen har 70 medlemmar och har i princip infriat uppsatta mål. Två
stödpersoner finns i lokalen varje tisdag 18-20 och tar telefonkontakt med
de brottsutsatta. Stödpersonerna har arbetat på jouren under sammanlagt 125
timmar. Personalen har stor erfarenhet och kunskap gällande krishantering
och att förmedla kontakt med socialtjänst, försäkringsbolag m.fl.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Brottsofferjouren ansöker om ett bidrag motsvarande 3 kr/kommuninvånare
d.v.s. 265 tkr. 2014 beviljades 175 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Brottsofferjouren bedriver en viktig verksamhet som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Förvaltningen föreslår att Brottsofferjouren
Huddinge – Botkyrka beviljas 265 tkr i bidrag för år 2015.
Botkyrka Röda Korskrets
Verksamhetsbeskrivning
Röda korset vänder sig i sitt arbete till grupper som behöver stöd men försöker även generellt aktivera enskilda människor in i delaktighet och gemenskap.
Botkyrka Rödakorskrets ansöker om bidrag till aktiviteter såsom läxhjälp,
besöksverksamhet för äldre och stöd till anhöriga samt träna svenska. Föreningen vill öppna vägar in i samhället, skapa sociala nätverk och ge möjlighet att träna språket.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen redovisar följande aktiviteter under 2014: läxhjälp i Alby, Hallunda, Fittja, Tumba och Vårsta en gång i veckan, besöksverksamhet på
Tumba äldreboende och i hem, träna svenska i Hallunda samt veckoträffarför äldre i Hallunda och Tumba
Föreningen har också anordnat tre rekreationsresor/dagsutflykter sommartid
för anhörigvårdare/anhörig och äldre.
Under 2015 planeras bl.a. marknad i Grödinge, insamlingar, läxhjälp, träna
svenska, sjukhusvärdar, verksamhet för äldre, utbildning i första hjälpen och
internationellt utbyte.
Föreningen skiljer mycket noga mellan verksamheter och internationellt bistånd och söker bara bidrag för verksamheter som bedrivs i Botkyrka kommun och viss del av hyres- och driftkostnaden.
Medlemsantal/antal besökare
Föreningen uppger 1397 deltagare, varav 1057 barn och ungdomar.
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Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Botkyrka Röda korskrets har under senaste åren sökt och beviljats föreningsbidrag av socialnämnden. Föreningen beviljades 90 tkr i bidrag föregående år. Föreningen har i år
ansökt om ett bidrag på 130 tkr då Socialstyrelsen ändrat sitt bidrag gällande verksamhet
för anhörigvårdare/äldre.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att Botkyrka Rödakorskrets beviljas 110 tkr i föreningsbidrag för år 2015.
RSMH Respons
Verksamhetsbeskrivning
Föreningen värnar om de psykiskt funktionshindrade och bedriver kamratstödjande verksamhet. Föreningen vill också främja sociala och kulturella
aktiviteter som bidrar till att bryta isolering och utanförskap. Det är också av
stor vikt då många har invandrarbakgrund. Medlemmarna har oftast en svag
ekonomi som gör att föreningen subventionerar alla aktiviteter.
Målgruppen är psykiskt funktionshindrade.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen har gjort utflykter till museer, julmarknader, Ålandsresor och
café-besök m.m. samt en längre resa per år.
Medlemsantal/besökare
Föreningen har 68 medlemmar och ca 15 vuxna personer deltar per utflykt.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen ansöker om 100 tkr i bidrag för år 2015. Föregående år beviljades föreningen 70 tkr i bidrag. Föreningen bedriver sin verksamhet i nära
samarbete med förvaltningens socialpsykiatriska enhet.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att RSMH Respons beviljas bidrag med 80 tkr för år
2015.
RSMH Rekyl
Verksamhetsbeskrivning
RSMH Rekyl är en lokalförening av Riksförbundet Social och Mental Hälsa
och bedriver kamratstödjande verksamhet knuten till Fyren i Tumba. Föreningens verksamheter sker i samarbete med socialförvaltningens socialpsykiatriska enhet. Målgruppen är psykiskt funktionshindrade.

Sida 14

Verksamhet under 2013/2014
Föreningen har under året arbetat med att stabilisera och utveckla lokalföreningen.. Föreningens aktiviteter är trivselkvällar med mat, biokvällar,
verksamhet på fyren lördagar och söndagar.
Medlemsantal/besökare
Antalet medlemmar är ca 20 och föreningen har ca 20 besökare på aktiviteter.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
RSMH Rekyl ansöker om 35 tkr i föreningsbidrag för år 2014. Föreningen
beviljades föregående år 30 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att RSMH Rekyl beviljas 35 tkr i bidrag för år 2015.
X-CONS
Verksamhetsbeskrivning
Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella till ett liv fritt från
brott och droger. Målgruppen är i åldern 13 år och uppåt. Föreningen genomför bl. a. nattvandringar fredag, lördag året runt i kommunen. Föreningen har även kontaktmannaskap och mentorskap.
Enligt föreningen är styrkan i medlemskapet att kunna erbjuda medlemmarna en bra och intressant verksamhet, att få unga att välja bort droger,
spel och kriminalitet.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen erbjuder unga flickor eskort hem från tunnelbanan, självförsvarskurs för flickor 13-16 år i samarbete med Grindtorpsskolan.
Föreningen har nära samarbete med Grindtropsskolan och Kvarnhagaskolan
i Alby där de äter lunch en gång i vecka med eleverna och pratar med skolans personal. Föreningen genomför också häktes- och anstaltsbesök, utbildningar, seminarier och föreläsningar. Föreningen har samarbete med bl.a
socialtjänsten, närpolisen, beroendemottagningen m.fl.
Medlemsantal/antal besökare
Föreningen har 100 medlemmar varav 40 som är unga vuxna 16-26 år samtliga bosatta i Botkyrka kommun.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
X-CONS ansöker om 150 tkr i bidrag för år 2015. Föregående år beviljades
de 80 tkr.
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Förvaltningens bedömning
Det är förvaltningens bedömning att X-CONS bedriver en viktig verksamhet
som kompletterar socialnämndens egen verksamhet, mål och åtaganden.
Förvaltningen föreslår bidrag med 100 tkr. Föreningen beviljades bidrag om
80 tkr för år 2015.
Vuxna med beroendeproblematik

Hela Människan Botkyrka Salem
Verksamhetsbeskrivning
Hela människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån
en människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration,
skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbetet för och
tillsammans med människor i utsatta livssituationer.
Målgruppen är människor i utsatta livssituationer och som vill göra skillnad
lokalt.
Verksamhet under 2013/2014
Föreningen redovisar aktiviteter såsom Riagården, stöd och motivationsarbete för att bryta utanförskapet för vuxna med aktivt missbruk eller annan
utsatthet, familj- och anhörigstöd för anhöriga till personer med risk- eller
missbruk, individstöd för barn och vuxna, arbetsinriktad rehabilitering för
personer i arbetslöshet samt även med funktionsnedsättning.
Föreningen vill skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.
Medlemsantal/Antal besökare
Föreningen redovisar 16740 deltagande vuxna samt 260 barn.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Beviljade bidrag har delfinansiserat Riagården, använts enligt beskrivning
under verksamhet 2013/2014 ovan.
Hela Människan ansöker om 1110 tkr i bidrag för år 2015. Hela Människan
beviljades 250 tkr i bidrag år 2014. Föreningen preciserar sin ansökan till
500 tkr för Riagården, 360 tkr för familj- och anhörigstöd och 250 tkr för
familj- och anhörigstödsarbete, en verksamhet som stöttar individer i utsatta
livssituationer.
Förvaltningens bedömning
Föreningens verksamhet överensstämmer med de krav som nämnden ställer
i sina riktlinjer och förvaltningen föreslår därför att föreningen beviljas bidrag, dock inte i nivå med vad de sökt eftersom budgeten för föreningsbi-
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draget inte ger utrymme för detta. Förvaltningen föreslår att Hela Människan Botkyrka Salem ansökan beviljas 350 tkr i bidrag för år 2015.

Sällskapet Länkarna Botkyrka
Verksamhetsbeskrivning
Föreningens målsättning är att hjälpa människor med olika missbruksproblem att få ett bättre liv. Allra helst vill föreningen att de ska bli helt nyktra
och drogfria men det är kanske inte alltid möjligt att uppnå. Då inriktar sig
föreningen på att uppnå en klart förbättrad livssituation. Eller som föreningens devis lyder: ”som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra”
Målgruppen är i första hand missbrukare av olika slag samt deras anhöriga
och andra närstående som direkt eller indirekt drabbas av deras livsföring.
Verksamhet under 2013/2014
Sällskapet har f n 14 platser för tillfälligt boende. Beläggningen har varit
mycket tillfredsställande. Sällskapet bedriver jourverksamhet mellan kl 0822 året runt. Boendet i Alby har varit stödboende.
Föreningen har även andra aktiviteter i form av temakvällar, idrottskvällar,
musiktillställningar, deltagande i riskkurs, gemensamma arrangemang
såsom påsk- och julbord samt informationsverksamhet bl.a. vid besök av
socialarbetare och enskilda personer med anknytning till vårdyrken som
vill ha information om verksamheten.
Medlemsantal/antal besökare
Antalet medlemmar är 114 personer, varav 18 barn och ungdomar.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föregående år beviljades föreningen 325 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Sällskapet länkarna ansöker om 500 tkr i föreningsbidrag år 2015. Sällskapet skriver i sin ansökan att 2013 års bidrag har använts till lokalkostnader, driftskostnader, medlemsvård, aktiviteter och utbildning. Sällskapet
kommer att bedriva liknande verksamhet 2015 med öppet hus alla årets dagar och övernattningsboende med 14 platser. Fyra personer arbetar i anslutning till övernattningsboende.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att Sällskapet Länkarna beviljas 400 tkr i föreningsbidrag för år 2015 för den verksamhet som de har redovisat för.
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Svenska Brukarföreningen Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Föreningen har verksamhet för personer som använder narkotika. Föreningen erbjuder öppet hus dagligen med kravlös samvaro och möjlighet att få
hjälp och stöd. Stödperson vid beroendevård socialtjänst, sjukvårds- kriminalvårdsbesök för att ansöka eller överklaga.
Verksamheten är kommunöverskridande/Stockholms län.
Bidrag från Botkyrka går in i den totala budgeten och används proportionellt
i den dagliga verksamheten i vilken Botkyrkabor ingår.
Målgruppen är beroendevårdspatienter och människor med problematiskt
bruk av narkotika.
Verksamhet under 2013/2014
Öppet hus vardagar med kravlös samvaro med kaffe eller enklare måltid.
Lån av tele/it/kopiator. Hjälp att söka information, hjälp att ta kontakt med
t.ex. socialförvaltningen eller beroendevården. Stödperson vid besök i dessa
verksamheter.
Medlemsantal/antal besökare
50-100 besök om dagen.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen ansöker om 25 tkr År 2014 beviljades föreningen 25 tkr i bidrag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att Svenska Brukarföreningens verksamhet utgör ett
komplement till nämndens egen verksamhet. I riktlinjerna finns krav på
drogfrihet,vilket inte denna förening helt motsvarar men lever väl upp till
kravet att inte skapa positiva attityder till alkohol och droger. Förvaltningen
föreslår att Svenska Brukarföreningen beviljas 25 tkr i bidrag för år 2015.
Etiopiska Demokratiska Forum Riksförbund
Verksamhetsbeskrivning
Föreningen är ny och vänder sig till nyanlända invandrare, kvinnor, ungdomar, etiopier som dabbas av folkrättsbrott, systematiska brott mot mänskligheten samt politisk förföljelse. Målgruppen är nyanlända invandrarare,
kvinnor, barn och ungdomar samt folk som behöver hjälp med bl.a. att söka
rätthjälp.
Bidragsansökningar/beviljade bidrag
Föreningen ansöker om 30 tkr.
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Förvaltningens bedömning
Denna förening kan enligt Kultur&fritidsförvaltningen passa in som mötesplatsförening för år 2016. Förvaltningen föreslår därför avslag på ansökan.

Marie Lundqvist
socialchef
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Projekt: Ett projekt att stötta barn i riskzon - YAP - Youth
Advocate Programmes (SN 2013:47)
Beslut

Socialnämnden godkänner att förvaltningschefen tecknar en överenskommelse med YAP Inc. under förutsättningar som nämnden tagit del av.
Sammanfattning

YAP är en amerikansk och irländsk kontaktmodell som syftar till att stötta barn i riskzon.
Nämnden har för avsikt att hämta modellen i samarbete med både USA och Irland och införa
den i Botkyrka inom ramen för ett implementeringsprojekt under 2015 – 2016. För att få tillgång till modellen behövs det tecknas en överenskommelsen med YAP Inc. Förvaltningschefen får nämndens uppdrag att underteckna överenskommelsen under förutsättning att kostnaden för överenskommelsen inte överstiger beloppet för direktupphandling på 505 800 kr, att
överenskommelsen innehåller en klausul om hur Botkyrka kan säga upp överenskommelsen
samt att förvaltningschefen gör bedömningen att innehållet i överenskommelsen är till gagn
för brukarna och i övrigt är genomförbart

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten

2014-11-25

Referens

Mottagare

Tina Trygg

Socialnämnden

Projekt: Ett projekt att stötta barn i riskzon YAP – Youth Advocate Programmes
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att förvaltningschefen tecknar en överenskommelse
med YAP Inc. under förutsättningar som nämnden tagit del av.
Sammanfattning

YAP är en amerikansk och irländsk kontaktmodell som syftar till att stötta barn
i riskzon. Nämnden har för avsikt att hämta modellen i samarbete med både
USA och Irland och införa den i Botkyrka inom ramen för ett implementeringsprojekt under 2015 – 2016. För att få tillgång till modellen behövs det
tecknas en överenskommelsen med YAP Inc. Förvaltningschefen får nämndens uppdrag att underteckna överenskommelsen under förutsättning att kostnaden för överenskommelsen inte överstiger beloppet för direktupphandling på
505 800 kr, att överenskommelsen innehåller en klausul om hur Botkyrka kan
säga upp överenskommelsen samt att förvaltningschefen gör bedömningen att
innehållet i överenskommelsen är till gagn för brukarna och i övrigt är genomförbart.

Marie Lundqvist
Socialchef

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 621 18 · Sms 0708-89 18 13 · E-post tina.trygg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se
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Förvaltningschefen informerar
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor.
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Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2014:14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Från Samordningsförbundet Botkyrka anmäls:
Sammanträdesprotokoll 2014-11-28
Verksamhetsplan 2015, Budget 2015-2017
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Anmälan av delegationsbeslut (SN 2014:13)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden:’
Förvaltningschef
Behörighet att attestera kontrollista inför effektuering i IFO
Ansökan om antagning i hemvärnet SN 2014:203
Socialnämndens presidium

Beslut enl 8 kap 4 § alkohollagen om stadigvarande serveringstillstånd vid
cateringsverksamhet för slutna sällskap
Elwing & Co i Stockholm AB
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Djomeni Nouwe, Luis Olivier, Subtopia 2014-11-29
Swedish Dance music, Subtopia studio 3 2014-11-29
Swedish dance music, Subtopia Loftet 2014-12-20 och 2015-01-24
Isa Kesenci, St Georgis Syriskortodoxa förening 2014-12-24, 2014-12-25,
2014-12-26
Victory Lakers, Tumba 2014-11-29
Reunion Botkyrka, Folkets hus Segersjö 2014-12-13
Beslut gällande tillfälligt utökad serveringstid i Lokal enligt 8 kap 19§ alkohollagen (2010:1622)
Krogen i Tumba AB, 2014-12-24 och 2014-12-25
Anmälan enligt 8 kap 4§ alkohollagen av serveringslokal vid cateringverksamhet
Elwing o Co i Stockholm AB, Subtopia Hangaren 2014-12-04, 2014-12-05,
2014-12-09, 2014-12-10, 2014-12-11, 2014-12-12

Dnr SN 2014:13
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Anmälningsärenden (SN 2014:11)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015, SFS 2008:567

Dnr SN 2014:11

