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Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har fått en ansökan om bidrag från LP Rias 
verksamhet i Järna. Föreningen driver en öppen mötesplats i Järna med Pingstkyrkan som 
huvudman. Ansökan omfattar 270 tkr per år under tre år och Ria önskar sedan ett fortsatt 
löpande stöd. Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har under en treårsperiod utbetalat 
70 tkr per år till föreningen för den öppna verksamheten. V arken socialnämnden eller Järna 
kommundelsnämnd har ekonomiskt utrymme för att bevilja verksamhetsstöd. En konsekvens av 
att bevilja verksamhetsstöd är att den befintliga verksamheten inom nämnderna behöver 
omfördela nämndbidraget genom personalneddragningar eller andra besparingar. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden och Järna kommundelsnämnd avslår ansökan från LP 
Ria i Järna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-20 
Bilaga l Ansökan från LP Ria i Järna, daterad 2016-09-26 
Bilaga 2 Socialnämndens policy för verksamhetsstöd, antagna 20 11-11-22 
Bilaga 3 Kommunstyrelsen sarnrnanträdesprotokoll, daterad 2013-02-01 

Ärendet 
LP Ria i Järna1 ansöker om 270 tkr per år under en treårsperiod med start 2017. 125 000 kronor 
söks från socialnämnden och 145 tkr från Järna kommundelsnämnd. Ria i Järna önskar efter 
treårsperioden ett fortsatt löpande stöd. 

LP Rias öppna verksamhet i Järna bygger på en kristen människosyn. Mötesplatsen är öppen för 
alla och innehållet i verksamheten är regelbundna andakter, tillgång till litteratur, TV, radio, 
biljardspeL Fika serveras till självkostnadspris. Enligt ansökan besöker cirka 450 unika personer 
verksamheten årligen, av dessa har cirka 50 personer missbruksproblematik. Ett tiotal personer 
bedöms ha någon form av psykisk funktionsnedsättning och drygt l O personer är 

1 Huvudorganisationen för Ria är "Hela människan- socialt arbete på kristen grund". Ria är benämningen för den 
öppna verksamheten inom Hela människan. Den första öppna verksamheten startade i Stockholm under 1940 talet 
och Ria är en förkortning för "Rådgivning i alkoholfrågan". LP står för Lewi Pethrus som under många år var 
Pingströrelsens ledare och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. 
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f.d. missbrukare. Verksamhetsansvarig uppger att besökarna kommer främst från Järna men 
även från hela Södertälje. 
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Verksamheten har öppet måndag tilllördag mellan kl. 09:00 och 13:00. Syftet med 
verksamheten beskrivs i ansökan: Målsättningen med LP Ria- arbetet är att få de som har eller 
har haft problem med alkohol och andra droger att förstå att det finns ett bättre liv utan droger 
och att visa dem på det kristna alternativet och stödja en sådan förändring samt leva drogfritt. 

Ria i Järna beskriver att det finns exempel från verksamheten på personer som har slutat 
missbruka och återgått till ett liv med förvärvsarbete, resultatet fördjupas dock inte i ansökan. 
Enligt ansökan vill Ria i Järna utveckla samarbetet med riksföreningen för professionell vård 
och rehabilitering och därmed få tillgång till hela vårdkedjan. En möjlighet de ser är att den 
framtida verksamheten leder till att fler personer blir fria från beroenden. 

Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har under en treårsperiod beviljat Ria i Järna 
70 tkr per år (25 tkr från Socialnämnden och 45 tkr från Järna kommundelsnämnd). Avtalen går 
ut vid årsskiftet och föreningen uppger att de kommer att lägga ner verksamheten om de inte får 
en ökad finansiering. Anledningen till att de ansöker om ett högre belopp är att Pingstkyrkan i 
Södertälje har beslutat att dra ner sin finansiering och den verksamhetsansvarige som hittills har 
arbetat ideellt kommer att sluta. LP Ria behöver därför anställa en personal som kommer att 
ansvara för verksamheten. 

Enligt ansökan kommer huvudmannaskapet delas mellan Svenska kyrkan Järna-Vårdinge och 
Pingstkyrkan i Södertälje. 

Bedömning 
Socialnämnden har en policy för föreningsstöd som antogs 2011-11-22. Syftet med att ge 
ekonomiskt stöd till föreningar är att understödja frivilliginsatser som kompletterar 
socialtjänstens arbete. Socialnämndens bidrag är inget föreningsbidrag utan ett verksamhetstöd 
som kan ges till verksamheter inom föreningar. Förvaltningen anser därför inte att 
verksamhetsstödet är ett bidrag som föreningen ska vara beroende av för sin fortlevnad. 

Ria i Järna fyller en värdefull funktion med att erbjuda en öppen mötesplats. De bedriver ett 
samarbete med det lokala näringslivet och kan även erbjuda sysselsättningsplatser. Det är dock 
viktigt att särskilja att detta är en icke professionell verksamhet. Verksamheten i Järna erbjuder 
inte missbruksbehandling utan är snarare ett stöd till enskilda som söker en gemenskap. Ä ven 
om Ria i Järna ökar samarbetet med riksföreningen LP (som driver tre behandlingshem) så 
kommer personerna inte erbjudas missbruksvård. Kommunen ansvarar för att bevilja 
missbruksvård och det är ett bistånd som ges från vuxenenheten inom Social- och 
omsorgskontoret Rias verksamhet i Järna uppnår inte kraven för en auktoriserad behandling. 

Det ansökta beloppet är betydligt högre än tidigare år och utifrån det konceptförslag som Ria i 
Järna tagit fram gör förvaltningen bedömningen att ansökan inte motiverar ett höjt 
verksamhetsstöd. Socialnämnden har också ett kraftigt underskott för 2016 och har avslagit 
andra ansökningar om verksamhetsstöd under året. 
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Fortsatt arbete 
Förvaltningen ser gärna ett fortsatt samarbete med Ria i Järna. I ansökan beskrivs att 
kommunens tippsökarverksamhet inte fungerar enligt rådande avtal. Enligt avtalet som 
kommunen har med Ria i Järna ska uppsökarna besöka verksamheten en gång per vecka. 
Utifrån den verksamhet som bedrivits så bedömer uppsökarna inte att det finns behov av att 
besöka verksamheten en gång per vecka utan vill istället hitta en annan form av samarbete. 
Viktigt att notera är att även om uppsökarna inte kommer just till Ria en gång i veckan så 
bedrivs den ordinarie tippsökarverksamheten i Järna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
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Det finns inga medel avsatta i Mål och budget för att bevilja verksamhetsstöd till Ria i Järna. 
Det ansökta beloppet är 270 tkr och enligt beslut i Kommunstyrelsen ska nämnder som planerar 
att starta ny verksamhet eller delta i projekt där den årliga driftkostnaden överstiger l 00 tkr 
begära kommunstyrelsens godkännande (se bilaga 3 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 
daterad 2013-02-01 § 9 punkt 3). 

Socialnämnden har inget ekonomiskt utrymme att bevilja verksamhetsstöd eftersom det 
prognostiserade underskottet för socialnämnden är 32,7 miljoner kronor. Järna 
kommundelsnämnd har inget extra anslag för utökat föreningsbidrag för 2017 och har dessutom 
under flera år haft underskott inom förskoleverksamheten. 

En konsekvens av att bevilja verksamhetsstöd är att den befintliga verksamheten inom 
nämnderna behöver omfördela nämndbidraget genom personalneddragningar eller andra 
besparingar. 

Förvaltningens förslag till socialnämnden 
Socialnämnden avslår ansökan från LP Ria Järna om ekonomiskt stöd. 

Förvaltningens förslag till Järna kommundelsnämnd 
Järna kommundelnämnd avslår ansökan från LP Ria Järna om ekonomiskt stöd. 
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Handläggare: 
Charlotte Fagerstedt 
Utredare 
Campusgatan 26 
Telefon: 08 523 066 76 
charlotte.fagerstedt@sodertalje.se 

Beslutet skickas till 

Akten 

LP Ria i Järna 

Vivian Ichu 
Ekonomistrateg 
Campusgatan 26 
Telefon: 08 523 020 95 
vivian.ichu@sodertalje.se 
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Ansökan om årligt bidrag till LP Rias verksamhet i Järna med 270 000 kr. 

Refererande till samtal som förts med ordförandena i Socialnämnden och Järna 
kommundelsnämnd om LP Rias framtida verksamhet i Järna lämnas härmed ansökan om 
fortsatt ekonomiskt bidrag. Enligt gällande avtal (3 år) med LP Ria ger kommunen totalt 
70 000 kr per år som stöd för verksamheten (25 000 kr från Socialnämnden och 45 000 kr från 
Järna kommundelsnämnd). 

Med hänsyn till nya förutsättningar och utmaningar för verksamheten behövs en ökad och 
långsiktigt stabil finansiering ordnas för LP RIA i Järna för att säkerställa en fortsatt 
verksamhet från den l januari 2017. Verksamheten har sedan 2008 bedrivits med 
Pingstkyrkan i Södertälje som huvudman och huvudfinansiär. Ett nytt konceptförslag har 
tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Svenska kyrkan, Kommunen och 
Pingstkyrkan som föreslår delat huvudmannaskap mellan Svenska kyrkan Järna-Vårdinge och 
Pingstkyrkan i Södertälje och ökat behov av ekonomiskt stöd motsvarande 400 000 kr på 
grund av bl.a. tillsättning av ny föreståndare på deltid. Nuvarande föreståndare har arbetat 
ideellt. Konceptförslaget beskrivs i sin helhet i bifogad bilaga "LP Ria i Järna för en hållbar 
framtid". 

Mot bakgrund av ovanstående ansöks härmed om ett ekonomiskt bidrag med 270 000 kr 
per år under tre år som förhoppningsvis kan förlängas om verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande bra sätt. 

Kontakta mig gärna om det finns frågor! 

Med vänl'ig h_rusning__ / 

~~- ?-/_ ~ \ j _::&--..... 
~- ' ---p7 / I:'Hll r etterSSOn V 

Ordförande i LP Ria föreningen 

Mobil nr 070 563 69 60 

Bilaga: Konceptförslag "LP Ria i Järna för en hållbar framtid" 
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Bilaga till ansökan från LP Ria foreningen till Södertälje kornmun (sid 2-9) 

LP Ria i Järna för en hållbar framtid 

PINGSTKYRKAN 
• SÖDERTÄLJE 

Konceptförslag 

Svenska kyrkan 
JÄRNA-VÅRDINGE PASTORAT 

Järna 2016-09-14 

Arbetsgruppen 

södertälje 
l<ommun 

Birgit Jahnson, Johan Lundgren och Lasse Wiklund Svenska Kyrkan Järna-Vårdinge 

Susanne Bergström Södertälje kommun och Jan Forslund Företagsrådgivare 

Dagmar Hedberg, Gunilla Israelsson, Stig Kolsjö och Bertil Pettersson Pingstkyrkan Södertälje 
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LP Ria i Järna för en hållbar framtid 
Bakgrund 

Under det senaste året har Pingstkyrkan fört diskussioner med södertälje kommun, Svenska 

kyrkaoch andra tänkbara intressenter om LP Rias framtida verksamhet. Flera möten har hållits med 

ordföranden för Socialnämnden, Södertälje kommun. 

Sedan 2008 är Pingstkyrkan huvudman för verksamheten och därmed huvudansvarig för organisation 

och ekonomi. LP Ria drivs som en ideell förening med egen styrelse och har sitt säte i södertälje. 

Verksamheten i Järna har sedan starten finansierats med medel och stöd från Pingstkyrkan 

(huvudfinansiär), Svenska Kyrkan Järna-Vårdinge och Södertälje kommun. Även LP Riks har bidragit 

med stöd. Verksamhetens totala omfattning 2015 var ca 371 tkr, där Pingstkyrkan bidrog med 202 

tkr (ca 55 procent), Svenska Kyrkan Järna-Vårdinge 50 tkr och Södertälje kommun 70 tkr kr fördelad 

på Socialnämnden 25 tkr, Järna kommundelsnämnd 25+20 tkr. Flera företag exempelvis ICA, Willys, 

Stenugnsbageriet, Kungsörnen (Cerealia) och Plastfabriken i Järna skänker varor i betydande 

omfattning till LP Ria och Pingstkyrkans sociala verksamhet. 

Stig Kolsjö har sedan starten varit verksamhetschef och föreståndare för LP Ria och har arbetat 

ideellt alla år. Stig har meddelat att han önskar avgå som föreståndare vid kommande årsskifte bl.a. 

av familjeskäl. Det innebär att föreståndartjänsten måste tillsättas med ny person vilket innebär 

ökade kostnader. Idag finns en deltidsanställd (75 procent) husmor som innehas av Pernilla Jonasson. 

l övrigt medverkar ett tiotal volontärer i verksamheten. 

LP Ria har öppet måndag -lördag mellan kl. 09 och 13. Förutom möjligheter till gemenskap, samtal 

och fika finns möjligheter att spela biljard, se TV, läsa tidningar och lyssna på musik. Regelbundet 

hålls andakt varje vecka på torsdagar med delat ansvar mellan Svenska Kyrkan Järna-Vårdinge och 

Pingstkyrka n. 

LP Ria verksamheten som bygger på en kristen värdegrund har under Stigs ledning utvecklats positivt 

och idag besöker 30-40 gäster lokalen dagligen och antalet besök 2015 var ca 6 500 fördelat på ca 

450 personer, som ständigt ökat de senaste åren. Organisation och lokaler som är nyrenoverade 

fungerar utmärkt och skulle kunna utnyttjas mer under övrig tid då LP Ria är stängd. styrelsen som 

tillsätts av huvudmannen består av tre ordinarie ledamöter med föreståndaren som ständigt 

adjungerad. 

Pingstkyrkan har meddelat att man inte ensam kan ta fortsatt ansvar för verksamheten personellt 

och ekonomiskt utan önskar ett delat huvudmannaskap. Pingstkyrkans engagemang för social och 

diakonal verksamhet centralt i södertälje har ökat kraftigt under de senaste åren och planer finns att 

utveckla denna del ytterligare. Pingstkyrkan kommer från och med verksamhetsåret 2017 att minska 

penningbidraget till RIA i Järna för att kunna öka bidraget till verksamheten i södertälje. 

Utvecklat koncept för LP Ria 
Vid senaste mötet med kommunen 2016-05-10 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att konkret se 

förutsättningar för en fortsatt hållbar LP Ria verksamhet i Järna. Gruppen hade sitt första möte 

2016-05-26 då förutsättningar för finansieringsstöd och delat huvudmannaskap behandlades. 

Sammanfattningsvis uttrycktes ett positivt stöd för verksamhetens fortsättning och att möjligheter 

till breddad finansiering och delat huvudmannaskap skulle utredas vidare med målet att verksam

heten får en hållbar organisation och finansiering för nystart den 1 januari 2017. För att RIA i Järna 

skall kunna fortsätta sin verksamhet behöver en stabil och ökad finansiering ordnas som täcker det 

minskade bidraget från Pingstkyrkan och kostnaden för en föreståndare på halvtid. 
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Arbetsgruppen har tagit fram ett konceptförslag för LP Rias verksamhet i framtiden med en analys av 

verksamhetens styrkeområden mm. Konceptförslaget beskrivs närmare i det följande. 

Värdegrund 

Syfte 

strategi 

Organisation 

Huvudmannaskap 

Finansiärer 

Ekonomi 

Avtal 

LP Ria Järna - koncept 

LP Ria verksamheten vilar på en kristen människosyn och 
att alla människor är lika mycket värda och alla är 
värdefullafor sin egen skull. Gud älskar va1je människa 
lika mycket och det gör att det finns hopp för alla. Oavsett 
hur omständigheterna ser ut. Vi ser människan som en 
helhet av ande, kropp och själ och erbjuder därfor insatser 
som möter hela människan. Vi ser det unika i vmje 
människa och uppmuntrar det goda. 

Målsättningen med LP Ria-arbetet är att få de som har 
eller har haft problem med alkohol och andra droger att 
förstå att detfinns ett bättre liv utan droger och att visa 
dem på det kristna alternativet och stödja en sådan 
forändring samt leva drogfritt. 
Vidare i förebyggande syfte informera om skadorna vid 
droganvändning och bedriva diakonal verksamhet bland 
drogmissbntkare. Genom direkt rehabilitering och 
eftervård av missbntkare och deras familjer återföra dessa 
till ettfungerande liv. Arbetet planeras att bedrivas enligt 
LP verksamhetens modell. Se utvärderingsrapport av LP 
verksamheten (sid 8)! 

Hälsosam daglig mötesplatsfor gemenskap, samtal och 
trivsel dit alla är välkomna. Regelbundna andakter och 
tillgång till litteratur, TV, Radio, biljardspel mm. Stödfor 
rehabilitering med tillgång till hela vårdkedjan Relationer 
till socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Stöd till 
kontakter med myndigheter och sjukvård samt 

församlingskontakter. Möjligheter till sysselsättning. 

LP-Ria är en ideellforening somförvaltas av en styrelse 
bestående av minst tre och högst sju ledamöter. En 
foreståndare (deltid) svararfor planering, ansvarför 
ekonomi och den dagliga verksamheten tillsammans med en 
deltidsanställd husmor och volontärer. Utbildning av 
personal och volontärer är viktiga inslag. 

Delat huvudmannaskap mellan Svenska Kyrkan Järna
Vårdinge och Pingstkyrkan i Södertälje 

Svenska Kyrkan Järna- V årdinge, Södertälje Kommun, 
Pingstkyrkan i Södertälje, LP Riks, näringsliv m fl. 

Budget med intäkter och kostnader en!. tab. sid.4 

Avtal tecknas med samtligafinansiärer och 
samarbetspartners ink! LP Riks. 
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Budgetförslag för LP-Ria Järna 

Budget 
Budget 
(förslag) 

2016 2017 

INTÄKTER PK H-skap Delat H-skap 

Intäkter servering 54000 54000 

Södertälje Kommun (Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd) 70 000 70000 

LP-Riks till julfirande 35* 1 00 kr 3 500 3 700 

Svenska Kyrkan Järna-Vårdinge 50 000 50000 

Pingstförsamlingen Södertälje 191 700 100 000 

Intäkter övrigt 5 000 5000 

övrigt finansieringsbehov 400 000 

SUMMA INTÄKTER 374 200 682 700 

KOSTNADER 
Lokal 
Hyra lokalen med nuvarande kontrakt 69 000 70000 
El 10 000 12 000 
Underhåll 3 000 8000 
Total hyreskostnad inklusive el och underhåll 79 000 90 000 
Övriga kostnader 
Telefon 4600 5000 
Bredband 1 800 3 000 
Försäkringar inventarier 1 500 1 800 
Förbrukningsinventarier (inkl u-håll o inventarier) 7 200 10 000 
Verksamhetskostnader: personalvård, aktiviteter, 
utflykter, julfirande, bilersättning mm. 38400 40000 

Kostnader servering ca 52500 53000 
Tidningar, hygien och städ mm.) 6000 6500 

Summa övriga kostnader 112 000 119 300 

Personal 
Bankkostnader 2 000 2000 
Föreståndare 50% - 250 000 
Lön Pernilla Jonasson 75% 213 000 219 000 
Lönebikostnader (PJ) 68200 70400 
Personalutbildning - 20000 
Personalförsäkring 20000 20000 
Lönebidrag - 120 000 - 108 000 

Summa personalkostnader 183 200 473400 

Summa Kostnader 374 200 682 700 

Resultat o o 

s 



LP Ria Järna - styrkeområden mm 

I det följande redovisas några av LP Rias Styrkor och Svagheter liksom Möjligheter och Hot. 
Styrkor och svagheter kan vi i hög grad påverka själva medan möjligheter och hot styrs mer av yttre 
faktorer 

STYRKOR 

LP Ria verksamheten som startade för 35 år sedan rekonstruerades 2008 och har sedan dess haft 
Pingstförsamlingen i Södertälje som huvudman. Trots knappa ekonomiska resurser har verksamheten 
utvecklats väl under de gångna åren och följande kan noteras för LP Ria verksamheten i Järna idag. 

Bygger på en kristen värdegrund med församlingen som huvudman 
Utvecklat samarbete med Svenska Kyrkan Järna- Vårdinge, Södertälje kommun och LP Riks 
Medverkan i LP Riks verksamhet möjliggör professionell rehabilitering med tillgång till hela 
vårdkedjan för ett förändrat beteende och ökad livskvalitet för den enskilde. 
Verksamheten är väletablerad ochfåttförtroende i samhället 
Hälsosam miljö med varm gemenskap där varje person blir sedd 
Fungerande bra lokal med centralt läge i Järna 
Besöksfrekvensen god, totalt ca 450 personer gör närmare 7 000 besök per år och ökande 
Stöder individens kontakter med sjukvård, myndigheter och professionell hjälp 
Uppsökande verksamhet sker vid problem 
Resultat finns som visar att personer med problem har blivit fria och återgår till ett mer 
normalt liv med förvärvsarbete och livskvalitet och belastar då inte institutionell vård och 
bidragstagande 
Meningsfulltfrivilligarbete för människor utan beroendeproblem med intresse och hjärtaför 
medmänniskor 
Goda kontakter med företag, organisationer och privata personer som vill stödja 
verksamheten med mat, kläder mm (till nytta även för miljön) 
Utvecklade kontakter och samarbeten med sponsorer exempelvis Kungsörnen i Järna, Willys 
Södertälje, ICA i Järna och Södertälje, stenugnsbageriet i Järna, Pingstkyrkans 
secondhandbutik i Södertälje, Plastfabriken i Järna samt även ett stort antal privatpersoner. 
Gåvor i form av mat, kläder mm från företag, organisationer och privatpersoner till hjälp för 
behövande bedöms årligen motsvara över 500 tkr. 

Kommentarer 
Verksamheten har utvecklats positivt till en integrerad mötesplats och värdefulla samarbeten 
med partners har skapats. Arbetet har i hög grad inneburit frivilligarbete. Föreståndaren har 
arbetat på heltid oavlönad. Endast husmor har haft avlönad tjänst (75 %). 

SVAGHETER 

Problem och svagheter med dagens LP Ria verksamhet som behöver lösas med hänsyn till aktuella 
utmaningar i framtiden är att 

Finansieringen är svag som behöver stärkas långsiktigt för att möta de krav som ställs 
Ny föreståndare för verksamheten med önskade kvalifikationer som ersätter nuvarande 
föreståndare som slutar vid kommande årsskifte. 
Att huvudmannaskapet breddas med stärkt lokalt engagemang 
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Att samarbetet med LP Riks behöver utvecklas för professionell vård och rehabilitering och 
därmed tillgång till hela vårdkedjan 
Att kommunens uppsökande verksamhet inte fungerar enligt rådande avtal- måste prioriteras 
Att koordineringen mellan kommunens olika enheter och med Stockholms Läns Landsting är 
svag och behöver utvecklas för ökad effektivitet och helhetssyn. (Samverkansråd!) 
Att samverkan med olika församlingar/kyrkor behöver stärkas med tydligt fokus på syftet med 
verksamheten 

Kommentarer 

LP Ria i Järna som har utvecklats positivt under de gångna åren och röntförtroende hos 
såväl besökare som samhälle och näringsliv, måste vidareutvecklas och stärkas med hänsyn 
till rådande utmaningar. Bedömningen är att LP Ria har godaförutsättningar att utvecklas 
och stärka noterade svagheter i linje medförslag till koncept. 

MÖJLIGHETER 

Det föreslagna konceptet för LP Rias framtida verksamhet bedöms kunna skapa 

Flera personer i kommunen blir friafrån beroenden och att hamna i alkohol- och 
drogmissbruk med minskad social misär och ökad livskvalitet somföljd 
En välfungerande verksamhet möjliggör lägre kostnader för vård och rehabilitering och 
bidrag till olycksdrabbade personer med alkohol- och drogmissbruk 
Utvecklad samverkan med näringslivet, organisationer, församlingar, secondhandbutiker mm 
ger möjligheter till inskolning i arbetslivet och arbetsträning i Järna- o Södertäljeområdet. 
Minskat alkohol- och drogmissbruk innebär flera personer iförvärvsarbete och viktiga bidrag 
till angelägna samhällsfunktioner med ökade skatteintäkter som följd 
Detföreslagna konceptet med en förhållandevis liten ökad andel offentligfinansiering innebär 
betydande bidragfrån företag, organisationer, församlingar och enskilda personer liksom 
frivilligarbete. 
Pingstförsamlingens planerade vidareutveckling av de sociala och diakonala insatserna i 
Södertälje kan eventuellt samverka på något sätt med LP Ria i Järna om förutsättningar ges. 

Kommentarer 
En fortsatt verksamhet enligtförslaget skapar möjligheter till en "VINN- VINN"- situation 
där ett utvecklat offentligt stöd ger "ringcn·på vattnet" effektför en hållbar utveckling av LP 

Ria verksamheten i Järna. 

HOT 

Utebliven ordnad och tillräckligfinansiering av LP Ria verksamheten i Järna medför att 

Ny föreståndare för LP Ria kan inte anställas och fortsatt verksamhet är inte möjlig att 
bedriva. 
Verksamheten kommer att upphöra vid kommande årsskifte om inte finansieringen ordnas 
under hösten 2016. 
Avveckling av verksamheten i betydande grad kommer att påverka livskvaliteten för de 450 
personer som regelbundet besöker LP Ria idag liksom de volontärer som arbetar på LP Ria 
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Avveckling innebär ökade kostnader för samhälletfor vård och rehabilitering av personer 
med alkohol-och drogmissbntk och som vida överstiger kostnader för fortsatt verksamhet 
enligt föreliggande koncept 
Flera hundra personer blir drabbade på olika sätt och det är en katastrof för flera personer. 
En genomgång av befintlig statistik visar att av de 450 personer som årligen besöker LP Ria 
har ett 50 tal personer allvarliga missbruksproblem varav ett 30-tal grova. Ett tiotal personer 
har svåra psykiska problem och drygt l O personer är f d. missbrukare som behöver långsiktigt 
stöd Ett stort antal personer har varierande grad av sociala och ekonomiska problem som 
idag blir hjälpta i samtal och med mat, kläder och ibland pengar till hyra. 

Kommentarer 
Lp Ria verksamheten i Järna är i akut behov av ordnad och långsiktigfinansieringfor att 
undvika nerläggning som skulle innebära katastrof och svårigheterför många personer. 
Samhällets kostnader vid en avveckling av verksamheten bedöms få konsekvenser som innebär 
väsentligt högre kostnader än en fortsatt verksamhet och finansiering enligt forslaget 

Nästa steg 

Arbetsgruppen avser att arbeta efter den Aktivitetsplan som gruppen beslutade vid junimötet med 
syfte att utveckla en hållbar lösning för LP Ria verksamheten i Järna med start 1 januari 2017. Se 

planen nedan! 

Ett viktigt nästa steg inför det fortsatta arbetet är förankring och beslut om förslaget som redovisats 

ovan. Konceptförslaget kommer att presenteras för Kommunen {Socialnämndens ordförande) vid ett 

möte i stadshuset torsdagen den 22 september, kl. 10.00. 

l förslaget ovan behandlas flera av frågeställningar (några mer detaljerade) i nedanstående 

Aktivitetsplan {beslöts vid gruppens junimöte},som behöver utvecklas vidare och konkretiseras i den 

fortsatta arbetsprocessen under hösten. 

Aktivitetsplan 

Ett antal frågeställningar måste klarläggas i den process som nu planeras under 2016. Syftet är att 

utveckla en hållbar lösning för LP Ria verksamheten i Järna med start 1 januari 2017. 

Frågeställningar 

Följande frågor är centrala att behandla och få klarlagda: 

1. Stöd för en fortsatt LP Ria verksamhet i Järna? 

2. Vision/syfte med verksamheten? 

3. Styrka och svagheter med nuvarande organisation/verksamhet? 

4. Partners 

5. Huvudmannaskap? 

6. stadgarna? 

7. Organisation och styrelse? 

8. Föreståndare och förslag till befattningsbeskrivning 

9. Ekonomi och finansiering? 

10. Avtal 

11. Budget 2017? 

12. Verksamhetsplan 2017? 
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Tidplan 

Frågeställningarna ovan behandlas och beslutas etappvis enl. följande: 

A. Juni 2016 

Intresse och medverkan i arbetsprocessen klara. Aktivitetsplan beslutas. 

B. Augusti/September 2016 

Frågorna 1-3 analyserade och förslag redovisas. Förankring sker hos resp. organisation. 

C. Oktober/November 2016 

Frågorna 4-10 utredda och förslag redovisas. Förankras hos resp. organisation. 

D. December 2016 

Frågorna 7-12 slutligt behandlade och förankrade. Förslag till verksamhetsplan 2017 som 

beslutas av huvudmännen/partners inför verksamhetsåret. 

E. Januari 2017 

LP Ria verksamheten startar i ny organisation 2017-01-01. 

Genomförande och uppföljning 

Verksamheten leds operationellt av en föreståndare (deltid/heltid) med ansvar för personal, 

ekonomi och den dagliga verksamheten 

Styrelse med representanter för resp. huvudman/finansiär med övergripande ansvar för 

verksamheten och dess utveckling. 

Rapporter om ekonomi, personal och antal gäster mm lämnas regelbundet varje månad till styrelsen 

för uppföljning och ev. åtgärd. 

Referens 

Rapport om utvärdering av LP-verksamhetens behandlingsprogram får personer med 
beroendeproblem med titeln "En oas där manfår växa" av Fil Dr Owe Grape, Institutionen 
får socialt arbete vid Umeå Universitet. 

Rapporten finns att hämta på följande länk: 

<http:/ /www.lp-verksamheten.se/om-oss/ladda-ner-materiaf> 
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• södertälje 
U kommun 

2011-11-08 

Tjänsteskrivelse 
Kontor Handl!ggan: 

Socia 1- och omsorgskontoret Mari Gradln 
08-52304393 
Kmarl.gradln@sodertalje.se 

Socialnämnden 

Policy för Socialnämndens verksamhetsstöd för föreningar 
Dnr SN ll/028 

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 september 2011 § 175 återremitterade socialnämnden Policy för verksamhetsstöd 
till föreningar till kontoret för komplettering av en jämförelse med kultur- och 
fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag. 

l (4) 

Socialnämnden har enligt befintligt reglemente möjlighet att lämna särskilda 
föreningsbidrag får verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter. I och med detta 
behövs riktlinjer för hur och till vilka medel kan betalas ut. Syftet med att ge ekonomiskt 
stöd till föreningar är att understödja frivilliginsatser som kompletterar socialtjänstens 
arbete. I policyn föreslås att socialnämndens ekonomiska stöd till föreningar, får att inte 
sammanblandas med de bidrag till föreningar som kan utgå via kultur och fritidsnämnden, 
ska benämnas verksamhetsstöd. Policyn innefattar även rutiner för ansökningsfårfarande 
och arbetsordning får beslut om verksam.hetsstöd. Kontoret föreslår att socialnämnden 
antar policyn ror verksamhetsstöd till föreningar. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-08 

Utdrag ur Reglemente for Socialnämnden mars 2011 
Regler och riktlinjer får Södertälje kommuns föreningsstöd april 2007 

Ärendet 

Socialnämnden har enligt reglementet möjlighet att lämna särskilda föreningsbidrag för 
verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter. Föreningar som kan ansöka om 
verksamhetsstöd hos socialnämnden kan inte samtidigt uppbära roreningsbidrag från 
kultur- och fritid eller annan nämnd får den verksamhet ansökan avser. Därför kan 
verksamhetsstöd lämnas först efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden. 
Det som skiljer socialnämndens verksamhetsstöd och kultur- och fritidsnämndens 

Postadress Tfn OB-523 010 00 www.sodertalje.se 
1 ~1 RO C:l\rlPr+!II1P 
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föreningsbidrag åt är bland annat att kultur- och fritidsnämnden lämnar bidrag till 
föreningar som sådana och inte för deras verksamheter och ställer inte krav på denna 
medan socialnämndens bidrag är ett stöd för verksamheter inom föreningar. Kultur- och 
fritidsnämnden har som krav att föreningen ska sitt säte i Södertälje kommun medan 
föreningen enligt socialnämndens policy skall ha verksamhet i Södertälje kommun som 
riktar sig till kommunens invånare. Se bifogade regler och riktlinjer för Södertälje 
kommun. 

Policy för verksamhetsstöd till föreningar 

Syfte med ekonomiskt stöd till föreningar 
Socialnämnden kan genom ekonomiskt stöd till ideellaföreningar främja det civila 
samhällets aktörer inom det sociala arbetet. 

2 (4) 

Socialnämnden avser att stödja ideella föreningar somfrämjar social stabilitet, demokrati, 
jämställdhet och en god folkhälsa, som stimulerar medborgerligt ansvar, nytänkande, 
självhjälp och som motverkar social utslagning. 

Syftet med att ge ekonomiskt stöd till föreningar är att understödja frivilliginsatser som 
kompletterar socialtjänstens arbete och utmynnar i förebyggande och understödjande 
aktiviteter för socialt utsatta människor i Södertälje kommun. 

Definition av verksamhetsstöd till föreningar 
Socialnämnden kan stödja föreningar vars aktiviteter tangerar nämndens 
verksamhetsområde, som det definieras i reglemente får socialnämnden. Verksamhetsstöd 
kan sökas får aktiviteter i anslutning till nämndens basuppgifter inom verksamheten för 
personer med funktionsnedsättning. 

Verksamhetsstödet är helt skilt från det ekonomiska stöd som kultur och fritidsnämnden 
ger som benämns föreningsbidrag. 

Ansökningsförfarande 
Ansökan om verksamhetsstöd ska ställas till socialnämnden. 

Föreningar som kan ansöka om verksamhetsstöd hos socialnämnden skall 
• dela samhällets demokratiska värderingar och synsätt 
• vara öppen för envar som önskar stödja föreningens syfte 
• ha verksamhet i Södertälje kommun som riktar sig till kornmunens invånare 
• inneha antagna stadgar och en demokratiskt vald styrelse 
• inneha postgiro/bankgiro i föreningens namn 
• ej uppbära föreningsbidrag från kultur och fritid eller annan nämnd för den 

verksamhet som ansökan avser. 



Sökande förening skall vid förfrågan kunna styrka ovanstäende uppgifter. 

En dokumenterad plan skallligga till grund för ansökan där föreningens syfte med 
ansökan, tidsperiod, målgrupp och aktiviteter tydligt framgår. Dokumentet skall även 
innehålla en budget för den tid som ansökan anser. 

3 (4) 

En försäkran om att föreningen inte uppbär bidrag från annat håll för den verksamhet som 
ansökan avser skall också bifogas. 

Om behov finns skall handläggande tjänsteman bistå med utformandet av ansökan. 

Vid felaktigheter eller vilseledande uppgifter i ansökan kan kommunen välja att inte betala 
ut stöd eller om stöd redan utbetalats pröva föreningens återbetalningsskyldighet 

Beslut om ramar for verksamhetsstöd i SNs verksamhetsplan 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden anger i verksamhetsplanen för det kommande året inriktning, omfattning 
och ekonomisk ram för verksamhetsstöd till föreningar inom nämndens olika 
verksamhetsområden. 

Kontoret upprättar överenskommelser om utförande av viss kompletterande verksamhet 
med de föreningar som nämnden angett i verksamhetsplanen. I överenskommelsen regleras 
innehåll och omfattning, vilken tid som avses, hur aktiviteten ansluter till nämndens 
basverksarnhet, det ekonomiska stödet samt rapportering och uppföljning. 

När socialnämnden beslutat om en överenskommelse som sträcker sig över flera år utökas 
verksamhetsområdets nämndbidrag för den avtalade perioden. 

För verksamhetsåret 2011 har socialnämnden beslutat om verksamhetsstöd till IOGT/NTO 
med 180 000 kronor med syftet att stödja föreningens öppna kamratstödjande verksamhet, 
till LP RIA med 25 000 kronor med syfte att stödja föreningens möjligheter att hålla den 
sociala träffpunkten får personer med missbruksproblematik öppen, tillX-CONSmed 
50 000 kronor får uppbyggnad av verksamheten i södertälje, till RSMH (Riksförbundet fOr 
social och mental hälsa) med 265 000 kronor med syftet att stödja föreningens öppna 
verksamhet får personer med psykisk funktionsnedsättning, samt till 
Kvinnojouren/Tjejjouren/BOJ med 1,07 miljoner kronor för jourernas verksamhet och 
skyddat boende. 



4 (4) 

Kontorets förslag till nämnden: 

Kontoret föreslår att socialnämnden antar kontorets fOrslag till policy for verksamhetsstöd 
till föreningar 

Beslutet expedieras till: 
Resultatområdeschefer 
Akten 

/{w -~uulit~ 
Mari Gradin 
Handläggare 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

§ 217 Policy för Socialnämndens verksamhetsstöd för 
föreningar 
Dnr SN 11/028 

Sammanfattning av ärendet 

2011-11-22 

14 (29) 

Den 27 september 201 I § 175 återremitterade socialnämnden Policy för 
verksamhetsstöd till föreningar till kontoret för komplettering av en jämförelse 
med kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag. 

Socialnämnden har enligt befintligt reglemente möjlighet att lämna särskilda 
föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basupp gifter. 
1 och med detta behövs riktlinjer för hur och till vilka medel kan betalas ut. 
Syftet med att ge ekonomiskt stöd till föreningar är att understödja 
frivilliginsatser som kompletterar socialtjänstens arbete. I policyn föreslås att 
socialnämndens ekonomiska stöd till föreningar, för att inte sammanblandas 
med de bidrag till föreningar som kan utgå via kultur och fritidsnämnden, ska 
benämnas verksamhetsstöd. Policyn innefattar även rutiner för 
ansökningsförfarande och arbetsordning för beslut om verksamhetsstöd. 
Kontoret föreslår att socialnämnden antar policyn för verksamhetsstöd till 
föreningar. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2011 -11-08 

Utdrag ur Reglemente för Socialnämnden mars 2011 
Regler och riktlinjer för Södertälje kommuns föreningsstöd april 2007 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Nämnden antar kontorets förslag till policy för verksamhetsstöd till föreningar 

Beslutet expedieras till: 
Resultatområdeschefer 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l f~~ - J.W 
12011-11-29 

l 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2013-02-01 

12 (37) 

§ 9 Förtydligande av kommunstyrelsens beslut rörande Mål 
och budget 2013-2015 mm 
Dnr KS 12/191 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade den 14 december 2012 förvaltningens förslag 

i rubricerat ärende. Förvaltningen redovisar nu förtydligade och kompletterande 

förslag till hur kommunstyrelsens ska ges möjlighet att pröva nya investerings

projekt och nya verksamheter samt att beslut på några områden delegeras till 

stadsdirektören. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 21 januari 2013 

Hemställan från kommunstyrelsen den 26 oktober 2012 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget med 

kompletteringen av att resultatet av den föreslagna beslutspunkten 3 ska 

utvärderas efter 6 månader. Staffan Norberg (V) instänuner i detta yrkande. 

Anne-Marie Larsson (M) och Veronica Westergård (KD) yrkar avslag på 

punkterna 2 och 4, men bifall till punkterna l och 3. 

Propositionsordning 

Ordroranden ställer proposition på yrkandena om bifall eller avslag punkt för 

punkt. Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

ordförandens yrkande: 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. I Mål och budget tilldelas nämnderna en ram för KF/KS- investeringar 

(Bilaga 4 a). För varje nytt investeringsprojekt som totalt överstiger 5 mkr för 

hela projektperioden ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande 

för att få starta. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

L 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Kom m unstyreisen 

2013-02-01 

13 (37) 

2. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta om kompensation 

för tillkommande kapital- och lokalkostnader. Delegationen ska gälla fr o m 1 

januari 2013. Delegationen fårs in Delegationsordning får kommunstyrelsen 

under en ny punkt AM 8 med följande lydelse Kompensation for 

tillkommande kapital- och lokalkostnader 

3. I de fall nämndema planerar att starta ny verksamhet eller delta i projekt, 

utöver vad som anges i Mål och budget, och där den årliga driftkostnaden 

överstiger l 00 tkr, ska nämndema begära kommunstyrelsens godkännande 

för att få starta denna verksamhet. 

4. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att, inom de medelsramar som 

finns avsatta i Mål och budget, besluta om volymavstämningar inom LSS 

respektive pedagogisk verksamhet. 

5. Resultatet av beslutspunkt 3 ovan ska utvärderas efter 6 månader. 

Reservationer 

Anne-Marie Larsson (M) anmäler och inger reservation, bilaga§ 9 A. 

Veronica Westergård (KD) anmäler och inger reservation, bilaga§ 9 B. 

Beslutet expedieras till: 

Ksk!Ekonomi 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

L 


