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Presentation av vuxenenhetens öppenvård - muntlig information
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Verksamhetschef Gunilla Berghager presenterade vuxenenhetens öppenvårdsverksamhet.
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Ekonomisk månadsrapport juli (SN 2011:1)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per juli 2012
Ärendet

Sammanlagt räknar förvaltningen med ett överskott på cirka 3,2 miljoner
kronor jämfört med budgeten. Det är en försämring jämfört med delårsrapport nr 1. De största försämringarna är inom områdena barn och unga (- 0,5
tkr) och ekonomiskt bistånd inkl ekonomiskt bistånd till flyktingar (-7,1
mkr). Prognosen för direktutbetalning av ekonomiskt bistånd i delår 1 byggde på bedömningen om att det ekonomiska läget skulle förbättras och att fler
skulle komma i arbete. Prognosen bygger nu på bedömningen att läget
kommer att vara ungefär oförändrat året ut. Det totala antalet biståndshushåll per månad är 1011 hushåll och har överstigit 1 000 hushåll alla månader
hittills med undantag för april och juni. Året 2011 var antalet biståndshushåll i genomsnitt 1 018 hushåll. Kostnaden per biståndshushåll och månad
har ökat och är t.o.m. juli i genomsnitt cirka 8 777 kr att jämföra med 8 340
kr per månad och hushåll för året 2011. Det direktutbetalade biståndet beräknas gå med cirka 10,3 mkr i underskott. Det täcks delvis av överskott
inom andra verksamheter. t.ex. för handläggning och sociala beredskapsarbeten. Prognosen för barn och unga var i delårsuppföljning1 troligen något
för optimistiskt lagd vilket justerats i juliprognosen men vi behöver analysera det närmare i nästa uppföljning (delårsuppföljning 2).
Det största överskottet jämfört med budgeten är på gemensamma verksamheter
Överskottet beräknas bli cirka 10,8 miljoner kronor. Cirka 3,4 miljoner kronor av
överskottet är lönekompensation som vi tror inte behöver användas i år p.g.a. att enheterna har haft personalvakanser och andra överskott, 1 miljon kronor är ej utnyttjat
anslag för samordningsförbundet..
Prognosen för förvaltningen bygger på utfall t.o.m. juni och juli beroende på
när de som har lagt prognoserna för de olika ansvarsområdena har haft semester.
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Ekonomisk månadsrapport per juli 2012
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per juli 2012
Ärendet

Sammanlagt räknar förvaltningen med ett överskott på cirka 3,2 miljoner
kronor jämfört med budgeten. Det är en försämring jämfört med delårsrapport nr 1. De största försämringarna är inom områdena barn och unga (- 0,5
tkr) och ekonomiskt bistånd inkl ekonomiskt bistånd till flyktingar (-7,1
mkr). Prognosen för direktutbetalning av ekonomiskt bistånd i delår 1 byggde på bedömningen om att det ekonomiska läget skulle förbättras och att fler
skulle komma i arbete. Prognosen bygger nu på bedömningen att läget
kommer att vara ungefär oförändrat året ut. Det totala antalet biståndshushåll per månad är 1011 hushåll och har överstigit 1 000 hushåll alla månader
hittills med undantag för april och juni. Året 2011 var antalet biståndshushåll i genomsnitt 1 018 hushåll. Kostnaden per biståndshushåll och månad
har ökat och är t.o.m. juli i genomsnitt cirka 8 777 kr att jämföra med 8 340
kr per månad och hushåll för året 2011. Det direktutbetalade biståndet beräknas gå med cirka 10,3 mkr i underskott. Det täcks delvis av överskott
inom andra verksamheter. t.ex. för handläggning och sociala beredskapsarbeten. Prognosen för barn och unga var i delårsuppföljning1 troligen något
för optimistiskt lagd vilket justerats i juliprognosen men vi behöver analysera det närmare i nästa uppföljning (delårsuppföljning 2).
Det största överskottet jämfört med budgeten är på gemensamma verksamheter
Överskottet beräknas bli cirka 10,8 miljoner kronor. Cirka 3,4 miljoner kronor av
överskottet är lönekompensation som vi tror inte behöver användas i år p.g.a. att enheterna har haft personalvakanser och andra överskott, 1 miljon kronor är ej utnyttjat
anslag för samordningsförbundet..
Prognosen för förvaltningen bygger på utfall t.o.m. juni och juli beroende på
när de som har lagt prognoserna för de olika ansvarsområdena har haft semester.
Lotta Persson
socialchef
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Utfall med prognos per verksamhet
Verksamhet

Tkr

Prognos
2012

Avvikelse
prognosbudget ösk
(+) / usk (-)

Verksamhet saknas
(felkonterat löner)

Intäkter
Kostnader
Netto
Intäkter
Kostnader
Netto

0
-15
-15
559
-5 543
-4 985

0
0
0
86
-2 381
-2 294

-5 100
-5 100

0
0
0
171
-4 419
-4 248

0
0
0
171
681
852

19 Prelbokförda poster

Intäkter
Kostnader
Netto

0
0
0

0
-1 453
-1 453

0
0
0

0
0
0

0
0
0

72 Barnomsorg
(öppen förskola)

Intäkter
Kostnader
Netto

-4 985
-4 985

-2 865
-2 865

-5 155
-5 155

-5 168
-5 168

-13
-13

73 Barn o ungdomar t o m 20

Intäkter
Kostnader
Netto

24 053
6 943
-186 543 -108 386
-162 491 -101 443

8 135
-180 329
-172 194

19 848
-192 550
-172 702

11 713
-12 221
-508

74 Vuxna exkl missbrukare

Intäkter
Kostnader
Netto

21 290
-107 310
-86 020

13 246
-59 499
-46 253

19 090
-102 330
-83 240

23 101
-107 643
-84 542

4 011
-5 313
-1 302

75 Vuxna missbrukare

Intäkter
Kostnader
Netto

2 277
-34 861
-32 585

1 497
-22 306
-20 809

2 135
-42 595
-40 460

2 973
-41 994
-39 021

838
601
1 439

76 Ekonomiskt bistånd

Intäkter
Kostnader
Netto

3 371
-133 969
-130 598

1 794
-83 133
-81 340

3 025
-137 676
-134 651

3 379
-146 002
-142 623

354
-8 326
-7 972

79 Gemensam verksamhet

Intäkter
Kostnader
Netto

13 015
-54 406
-41 390

12 174
-30 365
-18 191

9 357
-60 747
-51 390

17 188
-57 794
-40 606

7 831
2 953
10 784

Socialförvaltningen

Intäkter
Kostnader
Netto

64 565
35 740
-527 632 -310 389
-463 067 -274 649

41 742
-533 932
-492 190

66 660
-555 570
-488 910

24 918
-21 638
3 280

14 Ek. bistånd flyktingar

Utfall
Utfall Budget 2012
2011 t.o.m. juli

0
0
0
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Varav
Verksamhet

Tkr

Direktutbetalat

Intäkter

Ekonomiskt bistånd inkl flykting

Kostnader
Netto

74 varav socialpsykiatri

Intäkter

Utfall
Utfall Budget 2012
2011 t.o.m. juli

Prognos
2012

Avvikelse
prognosbudget ösk
(+) / usk (-)

3 075

1 567

3 025

3 036

11

-101 885

-61 938

-96 370

-106 664

-10 294

-98 811

-60 370

-93 345

-103 628

-10 283

9 940

6 727

7 830

10 170

2 340

Kostnader

-80 837

-43 991

-77 170

-80 120

-2 950

Netto

-70 896

-37 264

-69 340

-69 950

-610
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Svar på remiss - inspektionen för vård och omsorg - en ny
effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (ds 2012:20) (SN 2012:105)
Beslut

Socialnämnden överlämnar yttrandet till Socialdepartementet som kommunens svar på remiss ” Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)”.
Sammanfattning

Botkyrka kommun är starkt kritisk till att remissinstanserna givits extremt
kort tid för remissbehandlingen av förslaget till en ny tillsynsmyndighet.
Regeringen har trots den korta remisstiden uppenbarligen valt att gå vidare
utan att invänta remissvaren, vilket bl.a. manifesteras genom att man redan
anställt en generaldirektör för den nya myndigheten. Detta förfarande kan
uppfattas som märkligt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan
ifrågasätta om regeringen har för avsikt att beakta remissinstansernas synpunkter. Botkyrka kommun är tveksam till förslaget till namn på den nya
myndigheten: Inspektionen för vård och omsorg. Det föreslagna namnet ger
ett sken av att socialtjänsten inte innefattas vilket är problematiskt ur många
aspekter (inte minst ur ett brukar/klient perspektiv). Vi anser att begreppet
tillsyn borde ersätta inspektionen. Botkyrka kommun anser att det är bra att
en ny renodlad tillsynsmyndighet nu är på väg att skapas. När den nya tillsynsmyndigheten blir skild från Socialstyrelsens kunskapsstyrning anser vi
att relationen dem emellan måste vara stark och tydligt reglerad för att inte
tappa viktig information och nya forskningsrön. Våra erfarenheter från den
period där Socialstyrelsen utövat tillsynen är att det tidvis varit mycket svårt
att få tag på handläggare/utredare vid spörsmål. Otillgängligheten har varit
påtaglig och något som den nya myndigheten måste uppmärksamma och åtgärda. I departementsskrivelsen menar man att överflyttningen av tillsynsansvaret bör ske vid ett tillfälle – den 1 juni 2013. Vår erfarenhet av sammanslagningar och/eller organisationsförändringar visar emellertid att successiva övergångar fungerat mest tillfredsställande.
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Svar på remiss - Inspektionen för vård och omsorg - en ny
effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)
Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar yttrandet till Socialdepartementet som kommunens svar på remiss ” Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)”.
Sammanfattning

Botkyrka kommun är starkt kritisk till att remissinstanserna givits extremt
kort tid för remissbehandlingen av förslaget till en ny tillsynsmyndighet. Regeringen har trots den korta remisstiden uppenbarligen valt att gå vidare utan
att invänta remissvaren, vilket bl.a. manifesteras genom att man redan anställt
en generaldirektör för den nya myndigheten. Detta förfarande kan uppfattas
som märkligt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan ifrågasätta
om regeringen har för avsikt att beakta remissinstansernas synpunkter. Botkyrka kommun är tveksam till förslaget till namn på den nya myndigheten:
Inspektionen för vård och omsorg. Det föreslagna namnet ger ett sken av att
socialtjänsten inte innefattas vilket är problematiskt ur många aspekter (inte
minst ur ett brukar/klient perspektiv). Vi anser att begreppet tillsyn borde ersätta inspektionen. Botkyrka kommun anser att det är bra att en ny renodlad
tillsynsmyndighet nu är på väg att skapas. När den nya tillsynsmyndigheten
blir skild från Socialstyrelsens kunskapsstyrning anser vi att relationen dem
emellan måste vara stark och tydligt reglerad för att inte tappa viktig information och nya forskningsrön. Våra erfarenheter från den period där Socialstyrelsen utövat tillsynen är att det tidvis varit mycket svårt att få tag på handläggare/utredare vid spörsmål. Otillgängligheten har varit påtaglig och något
som den nya myndigheten måste uppmärksamma och åtgärda. I departementsskrivelsen menar man att överflyttningen av tillsynsansvaret bör ske vid
ett tillfälle – den 1 juni 2013. Vår erfarenhet av sammanslagningar och/eller
organisationsförändringar visar emellertid att successiva övergångar fungerat
mest tillfredsställande.
Lotta Persson
Socialchef
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Svar på remiss - Inspektionen för vård och omsorg - en ny
effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)
Sammanfattning

Botkyrka kommun är starkt kritisk till att remissinstanserna givits extremt
kort tid för remissbehandlingen av förslaget till en ny tillsynsmyndighet. Regeringen har trots den korta remisstiden uppenbarligen valt att gå vidare utan
att invänta remissvaren, vilket bl.a. manifesteras genom att man redan anställt
en generaldirektör för den nya myndigheten. Detta förfarande kan uppfattas
som märkligt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan ifrågasätta
om regeringen har för avsikt att beakta remissinstansernas synpunkter. Botkyrka kommun är tveksam till förslaget till namn på den nya myndigheten:
Inspektionen för vård och omsorg. Det föreslagna namnet ger ett sken av att
socialtjänsten inte innefattas vilket är problematiskt ur många aspekter (inte
minst ur ett brukar/klient perspektiv). Vi anser att begreppet tillsyn borde ersätta inspektionen. Botkyrka kommun anser att det är bra att en ny renodlad
tillsynsmyndighet nu är på väg att skapas. När den nya tillsynsmyndigheten
blir skild från Socialstyrelsens kunskapsstyrning anser vi att relationen dem
emellan måste vara stark och tydligt reglerad för att inte tappa viktig information och nya forskningsrön. Våra erfarenheter från den period där Socialstyrelsen utövat tillsynen är att det tidvis varit mycket svårt att få tag på handläggare/utredare vid spörsmål. Otillgängligheten har varit påtaglig och något
som den nya myndigheten måste uppmärksamma och åtgärda. I departementsskrivelsen menar man att överflyttningen av tillsynsansvaret bör ske vid
ett tillfälle – den 1 juni 2013. Vår erfarenhet av sammanslagningar och/eller
organisationsförändringar visar emellertid att successiva övergångar fungerat
mest tillfredsställande.
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Inledande kommentarer

Botkyrka kommun är starkt kritisk till att remissinstanserna givits extremt
kort tid för remissbehandlingen av förslaget till en ny tillsynsmyndighet (Ds
2012:20). På regeringens egen hemsida gör man gällande att remissinstanserna får minst tre månader på sig att skicka in sina synpunkter; och i rapporten Demokrati på remiss (SOU 1999:144) skriver man att ”som huvudregel gäller att remisstiden skall vara minst tre månader, kommuner och landsting kan behöva längre tid på sig”. I detta fall har Botkyrka kommun fått 10
veckor på sig.
Regeringen har trots den korta remisstiden uppenbarligen valt att gå vidare
utan att invänta remissvaren, vilket bl.a. manifesteras genom att man redan
anställt en generaldirektör för den nya myndigheten. Detta förfarande kan
uppfattas som märkligt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan
ifrågasätta om regeringen har för avsikt att beakta remissinstansernas synpunkter.
Det föreslagna namnet på den nya myndigheten

Botkyrka kommun är tveksam till förslaget till namn på den nya myndigheten: Inspektionen för vård och omsorg. Man kan fråga sig varför man inte använt sig av hälsobegreppet eller tillsynsbegreppet när namn valdes till den
nya myndigheten? Det föreslagna namnet ger även ett sken av att socialtjänsten inte innefattas vilket är problematiskt ur många aspekter (inte minst ur ett
brukar/klient perspektiv). Botkyrka kommun anser att begreppet tillsyn borde
ersätta inspektionen.
Kap 2 – Författningsförslag

Sidan 20 – 7 kap. 7§ Patientsäkerhetslagen
Föreslagen lydelse är att ”Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn”
istället för nuvarande lydelse ”Socialstyrelsen ska utöva tillsyn”. Botkyrka
kommun anser att nuvarande formulering, ”ska utöva”, är både starkare och
tydligare och därför bör behållas (detta gäller i hela författningsförslaget, se
exempelvis sidan 48 - 9 kap 1§).
Sidan 52 – 6 kap 3§ Lagen om biobanker i hälso- sjukvården m.m
I den föreslagna lydelsen har man missat att ändra ”Styrelsen” till den nya
myndighetens namn.
Sidan 78 – 25§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Föreslagen lydelse är att ”Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn
över verksamhet som bedrivs enligt denna lag” istället för den nuvarande
”Socialstyrelsen har tillsyn över all verksamhet enligt denna lag”. Botkyrka
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kommun anser att nuvarande formulering, ”över all verksamhet” är starkare
och tydligare och därför bör stå kvar.
Kap 3-6 – Allmänna utgångspunkter, överväganden och kostnader

Botkyrka kommun var en av de remissinstanser som, till skillnad från utredningen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82), ansåg
att ett införande av en ny tillsynsmyndighet inte borde genomföras i två steg.
Botkyrka kommun ansåg att man borde ha skapat en ny tillsynsmyndighet
redan från början istället för att gå via Socialstyrelsen. Botkyrka kommun anser emellertid att det är bra att en ny renodlad tillsynsmyndighet nu är på väg
att skapas. Botkyrka kommun vill särskilt understryka att tillsyn måste bygga
på aktuell kunskap. När den nya tillsynsmyndigheten blir skild från Socialstyrelsens kunskapsstyrning anser vi att relationen dem emellan måste vara
stark och tydligt reglerad för att inte tappa viktig information och nya forskningsrön. Risken finns annars att vi får två myndigheter som går åt olika håll,
vilket i förlängningen kan leda till otydlighet för de olika verksamheterna ute
i landet att veta vad som gäller.
De problem som departementsskrivelsen pekar på, och som har uppstått i och
med att Socialstyrelsen tog över ansvaret för tillsynen, kommer sannolikt att
uppstå även vid bildandet av den nya myndigheten. På sidan 151 står det att
regeringen vill skapa en tillsyn som är ”effektiv i så motto att den utövas med
långsiktig planering, tydlig prioritering och är strategisk, kompetent, tillgänglig och professionell”. Våra erfarenheter från den period där Socialstyrelsen utövat tillsynen är att det tidvis varit mycket svårt att få tag på handläggare/utredare vid spörsmål. Att exempelvis få stöd- och vägledning vid juridiska frågeställningar har varit besvärligt. Otillgängligheten har varit påtaglig och något som den nya myndigheten måste uppmärksamma och åtgärda.
På sidan 160 refereras Statskontorets utvärdering som bl.a tog upp och diskuterade huruvida frekvenstillsynen av HVB-hem var/är effektiv. Mot slutet av
stycket skriver man att det därför kan vara lämpligt att pröva ett minskat inslag av frekvenskrav och ge mer utrymme åt tillsyn som grundas på riskanalys. Botkyrka kommun ställer sig frågande till detta. I Statskontorets utvärdering av tillsynsreformen (2012:11) skriver man på sidan 70 att man i stort sett
delar bedömningarna av frekvenskravens positiva effekter, dvs att den regelbundna tillsynen och dialogen främjar verksamheternas utveckling och att
bristerna i verksamheterna kan upptäckas tidigare. Botkyrka kommun tror
dock, precis som Statskontoret, att det finns en risk att frekvenskravet
”tränger undan” annan tillsyn, men eftersom frekvenstillsynen är ett av få
processmått inom tillsynen bör inte detta tas bort. Botkyrka kommun anser att
frekvenskravet ska behållas, men med tydligare riktlinjer om hur och vad
som ska inspekteras.

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd och utvecklingsenheten

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-07-05

4 [4]
Dnr SN/2012:105

På sidan 173 anförs att för att tillsynen ska få större flexibilitet så bör det
också finnas en tillsynsakut (akutteam) med beredskap att inom några dagar
besöka en verksamhet som fått allvarliga klagomål. Detta tycker Botkyrka
kommun är bra, men man kanske borde fastställa mer exakt hur snabbt en
tillsyn ska genomföras.
På sidan 183, gällande ikraftträdandet, görs bedömningen att någon övergångsperiod där Socialstyrelsen har kvar vissa uppgifter inte behövs. Man
menar att överflyttningen av tillsynsansvaret bör ske vid ett tillfälle – den 1
juni 2013. Botkyrka kommuns erfarenhet av sammanslagningar och/eller organisationsförändringar visar emellertid att successiva övergångar fungerat
mest tillfredsställande.
Övrigt

Den 1 januari 2010 trädde reformen om samordnad tillsyn över socialtjänst
och hälso- sjukvård i kraft och Statskontoret fick i uppdrag av regeringen att
följa upp och utvärdera denna tillsynsreform. Enligt uppdraget skulle en slutrapport lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2013. Statskontorets
rapport Utvärdering av tillsynsreformen (2012:11) publicerades dock drygt
ett år tidigare än utsatt datum. Att beskriva, analysera och utvärdera organisationsförändringar är en svår uppgift eftersom det finns många aspekter på
förändring som är viktiga att ta hänsyn till, inte minst när det gäller förändringsprocesser i offentligt sektor. Någon tidsgräns för när en utvärdering kan
göras finns egentligen inte men Botkyrka kommun anser att Statskontorets
utvärdering, som till stor del ligger till grund för de förändringar vi nu kan se
i aktuell departementsskrivelse, kanske kom lite för snabbt. De slutsatser man
drar kan i sin tur därför bli missvisande. Exempelvis har Socialstyrelsen uppenbart haft problem med rekryteringen av personal, vilket i sin tur ger upphov till brister och problem på många andra ställen inom organisationen.
Vi saknar även analys av vilka delar i den statliga styrningen som ger bäst resultat där man särskilt beaktar kommunernas möjligheter att leva upp till alla
de regler och förordningar som finns inom verksamhetsområdena. Diskussionen de senaste åren har varit alltför fokuserad på tillsyn, viten etc. Botkyrka
menar att alla kommuner har en ambition att utveckla sina respektive verksamheter och att styrningen i högre grad borde fokuseras på stöd till denna
utveckling.
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Socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för rekreations- och studieresor för personer med psykisk funktionsnedsättning (SN 2010:56)
Beslut

Socialnämnden godkänner Socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för rekreationsresor för brukare i särskilda boendeformer.
Sammanfattning

Brukare inom särskilda boendeformer har framfört önskemål att med stöd
av personal kunna göra mindre rekreationsresor, studiebesök och andra liknande aktiviteter. Socialpsykiatriska enheten har sökt och beviljats totalt 75
000 kr från Aldingska Stiftelsen för att genomföra aktiviteter som föreslagits av brukarna. Pengarna kommer att användas till rekreationsresor, bland
annat till Gotland, Ungern och Dalarna.
Ärendet

Brukare inom särskilda boendeformer (6 gruppboenden) har framfört önskemål om att under sommaren och hösten med stöd av personal kunna göra
mindre rekreationsresor, studiebesök och andra liknande aktiviteter.
Syftet med aktiviteterna är att få ett avbrott i vardagen och ha semester som
andra i samhället.
Flera av brukarna har en begränsad ekonomi och därför har personalen föreslagit att söka fondmedel så att alla i boendet som vill, kan följa med på
den resa som ordnas. Personalen har sökt bidrag för målgruppen från Aldingska Stiftelsen.
Socialpsykiatriska enheten har sökt och beviljats medel på totalt 75 000 kr
från Aldingska Stiftelsen för att genomföra aktiviteter som föreslagits av
brukarna.

Dnr SN 2010:56

Socialförvaltningen
2012-07-18

Dnr SN 2010:56

Anneli Sjöberg
Socialnämnden

Socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för rekreations- och studieresor för personer med psykisk funktionsnedsättning (SN 2010:56)
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Socialpsykiatriska enhetens ansökan om fondmedel för rekreationsresor för brukare i särskilda boendeformer.
Sammanfattning

Brukare inom särskilda boendeformer har framfört önskemål att med stöd av
personal kunna göra mindre rekreationsresor, studiebesök och andra liknande
aktiviteter. Socialpsykiatriska enheten har sökt och beviljats totalt 75 000 kr
från Aldingska Stiftelsen för att genomföra aktiviteter som föreslagits av
brukarna. Pengarna kommer att användas till rekreationsresor, bland annat till
Gotland, Ungern och Dalarna.
Ärendet

Brukare inom särskilda boendeformer (6 gruppboenden) har framfört önskemål om att under sommaren och hösten med stöd av personal kunna göra
mindre rekreationsresor, studiebesök och andra liknande aktiviteter.
Syftet med aktiviteterna är att få ett avbrott i vardagen och ha semester som
andra i samhället.
Flera av brukarna har en begränsad ekonomi och därför har personalen föreslagit att söka fondmedel så att alla i boendet som vill, kan följa med på den
resa som ordnas. Personalen har sökt bidrag för målgruppen från Aldingska
Stiftelsen.
Socialpsykiatriska enheten har sökt och beviljats medel på totalt 75 000 kr
från Aldingska Stiftelsen för att genomföra aktiviteter som föreslagits av
brukarna.
Lotta Persson
Socialchef

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

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Socialnämnden
2012-08-28

5
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Socialchef Lotta Persson informerade om tillsättning av verksamhetschefer
och aktuella frågor.
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Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN
2012:17)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Från Samordningsförbundet Botkyrka anmäls:

Sammanträdesprotokoll 2012:4 2012-06-15

Dnr SN 2012:17

Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012:4
Sammanträdesdatum 15 juni 2012
Paragrafer §§ 38-44

Sid. 1(5)

Dnr SfB 2012:46

Tid och plats

15 juni, kl 08.30 - 09.05 Botkyrka kommunhus, konferensrum 1:1

Beslutande ledamöter

Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande
Yusuf Aydin (KD), Stockholms läns landsting
Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Ingela Andersson, Arbetsförmedlingen

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

Stig Bjernerup (FP), ersättare Botkyrka kommun
Elin Asplund, samordnande tjänsteman
Mathias Holmlund
20 juni 2012
Elin Asplund

Sekreterare

Mats Einarsson
Ordförande

Mathias Holmlund
Justerande

Signatur ordförande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba | TFN 073-421 85 08 | www.samordningsforbundetbotkyrka.se

Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012:4
Sammanträdesdatum 15 juni 2012
Paragrafer §§ 38-44

Anslag/Bevis

Sid. 2(5)

Dnr SfB 2012:46

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Protokollet förvaras i Botkyrka kommunalhus, plan 9, 147 85 Tumba.
Organ; Samordningsförbundet Botkyrka, sammanträdesdatum 2012-06-15
Anslaget sattes upp 2012- 06- 20
Underskrift

Anslaget tas ner 2012- 07- 13

Elin Asplund
…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________________________________
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Signatur ordförande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012:4

§ 38 Fastställande av dagordning

Sammanträdesdatum 15 juni 2012
Paragrafer §§ 38-44

Sid. 3(5)

Dnr SfB 2012:46

Samordningsförbundets styrelse beslutar

Dagordningen godkänns.

___________________________________________________________________________________________________________

§ 39 Val av justerare
Samordningsförbundets styrelse beslutar

Utse Mathias Holmlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

___________________________________________________________________________________________________________

§ 40 Anmälan av protokoll från 2012-05-04
Samordningsförbundets styrelse beslutar

Anmäla protokollet från sammanträdet 2012-05-04.

___________________________________________________________________________________________________________

Signatur ordförande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba | TFN 073-421 85 08 | www.samordningsforbundetbotkyrka.se

Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012:4
Sammanträdesdatum 15 juni 2012
Paragrafer §§ 38-44

Sid. 4(5)

Dnr SfB 2012:46

§ 41 Återremitterat ärende:
Bildande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem.
Samordnare Elin Asplund föredrar ärendet och informerar om de ändringar som gjorts i
förslaget till förbundsordning och avsiktsförklaring efter det att ärendet återremitterats.
Överläggning
Mats Einarsson (V), Yusuf Aydin (KD), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) samt Stig
Bjernerup (FP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse ”Bildande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem”
med diarienummer Sfb 2012:45.
- Avsiktsförklaring angående gemensamt samordningsförbund för Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka,
Huddinge och Salem.
- Förbundsordning för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
Beslutet delges:
- Finansiella samordningsförbundets revisorer.
- Ledningsgruppen för samordningsförbunden i Huddinge och Botkyrka.
- Medlemmarna i samordningsförbunden i Huddinge och Botkyrka.
- Salems kommun.
- Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge.

Samordningsförbundets styrelse beslutar:
1. att anta avsiktsförklaring och förbundsordning enligt bilagor och därmed föreslå
bildandet av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
2. att föreslå Salems kommun som medlem i ett nytt gemensamt samordningsförbund.
3. att Samordningsförbundet Botkyrka, upphör i dess nuvarande form när nya förbundet
bildas.
4. att starten av nytt förbund sker från 1 januari 2013 under förutsättning att ägarna
fattar erforderliga beslut.
5. att uppdra åt samordnarna i Botkyrka och Huddinge att arbeta vidare med
verkställandet av bildandet av det nya samordningsförbundet inklusive framtagande
av förslag till budgetäskande, verksamhetsplan och budget för 2013.

Signatur ordförande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012:4
Sammanträdesdatum 15 juni 2012
Paragrafer §§ 38-44

Sid. 5(5)

Dnr SfB 2012:46

§ 42 Tertialrapport och reviderad budget 2011

Elin Asplund föredrar tertialrapport för perioden januari till april 2012. I rapporten
beskrivs kortfattat styrelsens arbete samt andra viktiga händelser under årets fyra första
månader. De insatser som finansierats under året redovisas separat med uppgifter om
måluppfyllelse vad gäller deltagarflöden, projektmål och budgetuppföljning.
Verksamheterna visar i stort god måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet visar att
förbundets kostnader överstiger mottagna bidrag. Underskottet balanseras mot det
tidigare redovisade överskottet 2011.
Beslutsunderlag: Delårsrapport 2012:1 med diarienummer SfB 2012:44
Samordningsförbundets styrelse beslutar
godkänna tertialrapport januari-april 2012

___________________________________________________________________________________________________________

§ 43 Information
Samordnare Elin Asplund och Mathias Holmlund, Försäkringskassan sammanfattar kort vad
som togs upp på seminarium om integrerad samverkan 21 maj 2012.
Samordnare Elin Asplund, samordnare informerar om lagändring fr.o.m. 1 juli 2012
angående samordningsförbundens rätt till ersättning för viss moms.

___________________________________________________________________________________________________________

§ 44 Anmälningsärenden
Försäkringskassan har för sin och Arbetsförmedlingens del tecknat avtal med företaget
Deloitte AB för revision av landets samordningsförbund.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla upphandling av nya revisorer för staten till protokollet.
Signatur ordförande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:14)
Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden:
Socialnämndens presidium

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 §
alkohollagen
Restaurang Wei Wang i Tumba (dnr SN 2012:115)
Beslut gällande ändring i serveringstillstånd enligt 8 kap 14 § alkohollagen
Botkyrka krog i Norsborg (dnr SN 2012:96)
Socialnämndens ordförande

Beslut om tillfälligt tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten
Hydet Motorcykelklubb 2012-08-04—2012-08-05
Hågelbyparken AB Hågelby gård , Wheel National 2012-08-04
Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
Delaval International AB 2012-08-15, 2012-08-16
Umoja kulturförening 2012-07-28
Cirkus Arts AB 2012-09-01—2012-09-02

Dnr SN 2012:14
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Anmälningsärenden (SN 2012: 14)
Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:
Beslut om samverkan kring främjande av föräldrastöd (SN 2012:108)
Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun
KS § 12 Ökad sysselsättningsgrad (KS 2011:368)
KF § 61 Botkyrka kommuns varumärkesplattform
KF § 78 Flerårsplan (KS/2012:11)
Delårsrapport 1 2012 för Botkyrka kommun
Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på restaurang Kvarnsjön,
Uttran
Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd
och/eller utökning av antalet spelbord på TB:s Steak House & Sports Bar,
Tumba (SN 2012:20)
Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Alby Pizzeria, Norsborg
(SN 2012:20)

Dnr SN 2012:14

