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Yvonne Aili 
Socialförvaltningen 
Datum 2019-02-19 
Dnr SN 2019/0033-047 

0 Österåker 

Till Socialnämnden 

Återrapportering av 2018 års statsbidrag för stärkt bemanning inom 
den sociala barn- och ungdomsvården och rekvirera 2019 års 
statsbidrag för samma ändamål 

Beslutsförslag 
Socialnämnden beslutar 

1. Godkänna återrapportering av användningen av 2018 års statsbidrag för stärkt bemanning 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

2. Uppdra till socialdirektören att rekvirera 2019 års statsbidrag för stä rkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvård. 

3. Uppdra till socialdirektören att återrapportera 2019 års statsbidrag för stärkt bemanning 
inom den sociala barn- och ungdomsvård. 

Bakgrund 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommunerna. Österåkers 
kommun har för 2018 tilldelats 819 081 k ronor för stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Det är en satsning som pågår under åren 2016 ti ll 2020. Stimulansmedlen avser den 
sociala ba rn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får användas för att: 

• öka antalet socialsekreterare 
• öka antalet arbetsledare 
• öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras 

arbete med myndighetsutövning. 

Österåkers kommun har möjlighet att för 2019 rekvirera 783 029 kronor för stärkt bemanning inom 
den sociala ba rn- och ungdomsvården. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har använt stimulansmedlen för 2018 till förstärkning med en socialsekreterare och en 
administratör med en omfattning av 100 % respektive 21 %. 

Förvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner återrapporteringen av 2018 års statsbidrag för 
stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården enligt bilaga 1, som åter rapporterades 
digitalt till Socialstyrelsen 2019-01-30. För valtningen föreslår även att statsbidrag för 2019 rekvireras. 
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Socialstyrelsen 

Återrapportering av 2018 års statsbidrag for stärkt bemanning inom den sociala 
barn- och ungd omsvården 

Dnr lor rekvisitionen: 9.2- 18617/2018 

Socialstyrelsen har på reg eringens uppdrag fördelat stimulansmedel till kommuner for att stärka 
bemanningen inom den sociala barn- och ungdo msvården. I )el är en satsning som pågår under åren 2016 
2020. Stimulansmedlen avser den sociala barn- och ungd omsvårdens myndighetsutövande verksamheter och 
får användas för al l: 

• öka antalet socialsekreterare 
• öka antalet arbetsledare 
' öka anialet administratörer fö r att frigöra lid för socialsekreterare eller arbetsledare i d eras arbete med 

myndighetsutövning 

Bidragsmottagarc ska senast den ( > februari 2019 äterrapporlcra till So cialstyrelsen hu r bidraget ha r använts. 
Kolera all ni kan b li åle rbctalningsskyldig om me dlen inte ha r använts enligl villkoren lö r statsbidraget. I "Il 
sådant \ i 11 kor är bla nd annat alt ålerrapporleringen ska vara Socialstyrelsen t illhanda inom angiven tid sram. 

()m n i inte har använt hela bidraget under perioden I jan uari 201 8-31 december 2018 ska kvar stående 
medel återbetalas. Socialstyrelsen kommer att skicka anvisningar for å terbetalning till de b idragsmotlagare 
som är berörda. 

Socialstyrelsen tillhandahåller detta vvebbfbrmulär fö r ålerrapporleringen. När n i ha r fylll i v vebblbrmulärel 
ska det skickas in elektroniskt till So cialstyrelsen. Ni ska äv en skriva ut fo rmuläret i sin hel het som sedan 
ska undertecknas av behörig företrädare. Skicka därefter del undertecknade formuläret t ill Socialstyrelsen, 
Statsbidrag, 106 3 0 Stockholm. 

Vid fråg or vänligen kontak ta: 
Sara Billlalk . utredare 
I -p osl: .sara.bilj lalk.tfspcialslyrelscn.se 

Hantering av kontaktuppgifter 
I -p ost och an dra hand lingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in t ill Soc ialstyrelsen är enligl 
huvudregeln allmänna handl ingar. D et inn ebär att allmänheten har rä tt till at t la del av in nehållet, om del inte 
finns uppgifter som är sekrctcssbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i en lighcl med dataskyddsförordningen (I l 2016/679. Mer 
information om hur Socialstyrelsen beh andlar personuppgifter finns på myndighetens vvebbplals 
Ii ti p://w \vvv, soc ialsty re Isen .se/om vvcb bo I atsen/Person u pnfei fler. 

Till bid ragsmollagare: Österåkers kommun 
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Praktiska instruktioner 

Klicka här för a ll se en läsv crsion av vve bbformnlärel. 
S\ aren sparas när n i klick ar pä k napparna " Tillbaka" eller "Nästa'" längst ner pä varje sida i we bblbrnuilärel. 
\'i kan avb ryta och återgå til l vveb bformnlärel genom att klic ka på län ken i c-poslbrcvct. 
I sliuel a\ wehbformulärel linns möjlighet att skriva ni och kontr ollera era svar innan n i sk ickar in 
ätcrrapporleringen ti ll Socialstyrelsen. 

Definitioner som används i formuläret 

Med socialsekreterare inom sociala barn- och ung domsvården avses här personal som ino m näm ndens 
verksamhet svarar för utredningar enligt bestämmelserna i I 1 kap. I , la, 2, 4, 4a, 4b, 4c §§ SoL och 6 kap. 
7a, 7b och 7c §§ Sol ,, pla nering och up pföljning av beslutade insatser (socialsekreterare och i före kommande 
fall lamilj chemssekrelerare). Även handläggare som arbetar med för handsbedömningar inom ram en för en 
mottagningsfunktion avses, dock ej enhetschefer/motsvarande med verksamhets-, personal och 
budgetansvar. 

Med arbetsledare avses verksamhelsnära enhetschefer/arbetsledare/1 :e socialsekreterare som i d aglig 
verksamhet stöttar och hand leder handläggare i b arnavårdsärenden. 

Med administratör avses här personal som ut för uppgifter av stödjande karaktär i verksamheten. 
.Administratören ansvarar inte f ör egna utred ningar i m yndighetsutövningen u tan är ett s töd t ill 
socialsekreteraren eller arbetsledaren lor all frigöra lid fö r dessa all arbeta med myndighelsulö\ ning. 

Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren: 

Österåkers kommun 
212000-2890 
Socialförvaltningen, Box 13 
1S4 21 
ÄKERSBERGA 
socialnamnden@osteraker.se  
Socialförvaltningen, Box 103 
184 21 
ÄKERSBERGA 

OKS 1000003 

Uidragsmotlagarens namn: 
()rganisalionsnummcr: 
l tdelningsadress (inkl. ev. c/o): 
Postnummer: 
Postort: 
I•-post organisation: 
Paklurcringsadress: 
Postnummer, faktureringsadress: 
Poslort, faklureringsadress: 
Taklurare ferens: 
Namn ko ntaklperson lör s tatsbidraget: Yvonne Aili 
Befattning kontaktperson: strateg 
I .i-post kon taktperson: yvonne.aili@osleraker se 
Telefon konta ktperson: 08-540812 35 
Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som ni har angivit i fältet "R-post kon taktperson" Var 
därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt. 

nnm/DrmtPrlmJU-Pono onnv9I T=TK fJvQHCvA OHIO Al 1 A 
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I k on om isk rcdo\ isnin» 
D 

\ id " 1 ,i hiillel statsbidrag" redovisas det belopp som ni IV ill a\' Socialstyrelsen lör v erksamhetsåret 2 01N. 
Delta ta 11 är förilyllt och lar inte än dras. 

I nder "Kost nader" redovisar ni förbru kade medel under 201 8. I (är ska n i an ge den to tala lönekostnaden 
för personer som kommunen anställt med hjä lp av statsbidraget under perioden I ja nuari 2018 - 31 de cember 
201 K. Me d anställ t avses här tillsvidareanställningar och/eller visstidsanslällningar, hel- eller deltid, den 
a\ sedda perioden. 

Ange lönekostnad inklus ive sociala avgifter. Beloppet ska anges i h eltal kro nor. Om svaret är n oll kron or, 
skriv 0. No tera alt summan av kostn aderna inte far översliga erhållet statsbidrag. 

Vid "Kvars tående statsbidrag" redovisas eventuella medel som fin ns kvar. Dessa me del ska återbetalas lill 
Socialstyrelsen. Delta fäl l beräkn as automatiskt utifrån "Krhållel statsbidrag" minus "Kostnader". 

Observera att endast medel som erhållits från Socialstyrelsen ska redovisas i denna återrapportering. 

1. Erhållet statsbidrag: (81908/ kr) , 
* 819081 (Kr) 

2. Kostnade r: 
Socialsekreterare 67720S (Kr) 
Arbetsledare 0 (Kr) 
Administratörer 141873 (Kr) 

3. Kvarstående statsbidrag: ° ^'vl 1 

3a. Ange orsaken til l att ni inte h ar förbrukat hela det erhållna statsbidraget. 
/•'lera alternativ kan anges. 

I idsbrist, ange på vilket sätt: 
: Personalbrist, ange på v ilket sätt : 
Annat, ange vad: 

4. Ange antal personer som kommunen anställt med hjälp av statsbidraget under perioden 1 januari 
2018 - 31 december 2018. Ange uppgift per yrkesgrupp. 
Mexl tinställt avses har tillsvidareanställningar och/eller visst idsanställningar, hel- eller deltid, under 2018. 
Rakn. ! per soner som haft anställning hela eller delar änder den avsedda perioden 

Kvinnor Män Totalt 
Socialsekreterare i 0 i 
Arbetsledare 
.Administratörer i G i 

5. Pla ts för kommentarer om den ekonomiska redovisningen: 
en heltidstjänst och en tj änst u nder 2,5 månader 

imn Al "•> A 
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Synpunkter på rekvisitions- och återrapporteringsförfarandet 

6. Hur nöjd eller missnöjd är ni m ed re kvisitions- och återrapporteringsförfarandet av statsbidraget 
för 2018 när det gäller... 

;l 
missnöjd 

...informationen om Matsbidragct på 
m\ ndighetens webbsida? 
...an\ ilningarna för rck\ isition av 
medel? 
..att fylla i r ckvi-alionsblankellen? Q 
,.an\ isningarna lor älerrapporteringen? O 
..att besvara ^. 
iterrapporleringslbrmulärel? 
..kontakten med siatsbidragsenheten på , 
Socialstyrelsen? 
•kommentarer: 

(ianska 
missnöjd 

o 

V arken nöjd lianska 
ellei" missnöjd nöjd 

Mycket 
nöjd 

(a) 

Vcl inte 
Kan inte 
svara 

o 0 O 
Q 0 o 0 
0 0 0 {$) 0 

0 0 0 0) ö 

o o o O @ 

Kontrollera eller skicka in era svar 

Nu liar ni besvarat hela a terrapporteringen. 

I ör all lä en utskrift och kontrollera era svar klicka här. 

l-'ör all eventuellt korrigera era svar klicka på "Tillbaka". 

l ör all skicka in era svar e lektroniskt och skriva ut v vebbformiilärel för undertecknan de klicka pa "Nästa". 

Niinn. inrmnmfni' oAm/Di-iiitPvinn^luPnnp o c ii v 91 1=11^ ̂ 7i om O-Al in 
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Härmed liar ni skickat in aleriapportcrin^cn elektroniskt till Socialstyrelsen. 

I u svarskvillo har skickats til l: y\mnnc.aili,(^österåker.sc 

I ormulärcl ska även skrivas ut i sin he lhet, uiulericcknas av behörig företrädare och därefter skickas i 
original lil l Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm. 

Skriv ut formuläret »uuimi alt klicka här. 

Underskrift 

Behörig företrädare under tecknar formuläret samt fyl ler i "Organisation", "Befallning", "Ort och dallim" och 
"Namnlörlydligaiule". 

Behörig företrädare för organisationen intyg ar härmed all upp gifterna som läm nals i denna älerrapporlering 
för Österåkers kommun är rikti ga. Alcrrapporlcringcn avser 2018 A KS STATSBIDRAG TO R S T ARK I 
BLMANNINCi INO M l)LN S OCIALA BARN- OCII UNC iDOMSVÅRDLN me d 
diarienummer 9.2- 18 01 7/2018. 

()rganisalion: 

()rt och dam m: 

[ ndcr skrill: 

Namn förtydligande: 

lif tnc/Avnlv pom/PrintKripnrllvPsiof* I—^S^7i SvSOt'r A ni^Hir onio.m^n 


