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S N § 110

Val av justerare
Beslut

1. Socialnämnden utser Ann Lewerentz att j ämte ordförande justera dagens
protokoll.
2. Justering ska äga rum 5 oktober 2017.
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Dnr: SN17-2 042

Delårsrapport per augusti 2017
Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 2017 och
överlämna den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Socialkontoret har upprättat delårsrapport per augusti i enlighet med
kommunens styrmodell. Nämnden uppfyller per augusti målet för god
ekonomisk hushållning. Bedömningen är att nämnden även per årsbasis
kommer att uppfylla målen. Verksamhetens mål avseende ”Hållbar tillväxt och
utveckling” samt ”Barn och ungas framtid” har delvis uppfyllts. Målen
förväntas vara uppfyllda per 31 december. Målen avseende ”En trygg välfärd i
framkant” har delvis uppfyllts och kommer även per årsbasis att delvis vara
uppfyllda.
Inom verksamheterna för barn och unga har antal anmälningar och antal
inledda utredningar ökat. Även antal barn och unga som placeras utanför
hemmet har ökat, främst placering i jour-/familjehem.
Antal ensamkommande barn som bor i kommunen är färre jämfört med
fjolåret. Köpta boendeplatser har reducerats och fler placeras i nämndens
boenden i egen regi.
Nämnden har kapacitet att ge arbete/sysselsättning inom ramen för trygghetsanställningar och tilläggstjänster till fler klienter än arbetsförmedlingen
handlägger. Det innebär att posten försörjningsstöd inte minskar i den
omfattning som skulle kunna vara möjligt. Per augusti ingår totalt 27 personer i
någon form av anställning med bidrag från arbetsförmedlingen.
Per augusti redovisar nämnden ett överskott motsvarande 3,2 mnkr och
prognostiserar för helåret en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-09-25.
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Dm-: SN17-2 042

Beslutande sammanträde

Ann Lewerentz (M), R olf Nielsén (L) och Lena Rehnberg (SD) deltar inte i
beslutet.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Förvaltningsdirektör socialkontoret
Controller socialkontoret
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Dnr: SN 17-377 700

Angående asylsökande ensamkommande över 18 år

Beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisning av risk- och konsekvensanalys.
2. Socialnämnden beslutar att ensamkommande som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven under asyltiden och som anvisats till Norrtälje kommun får bo
kvar i Norrtälje kommun till dess att slutgiltigt beslut lämnats i asylärendet.
3. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk det tillfälliga
statsbidraget för 2017 och 2018 enligt den fördelning som kommer att ske av
regeringen avseende ensamkommande som fyller 18 år för finansiering av de
alternativ som presenteras i tjänsteutlåtandet.
4. Beslutet gäller till och med 2018-06-30.
Reservationer och protokollsanteckningar

Ann Lewerentz (M) och Lena Rehnberg (SD) reserverar sig till förmån för eget
avslagsyrkande och lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
Vi anser att detta ärende ska behandlas i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat att betala ut tillskott av medel till vistelsekommunerna
så att de kommuner som önskar kan låta de asylsökande ensamkommande som
vill få bo kvar även efter att de blivit 18 år.
Socialkontoret har, på uppdrag från socialnämnden, genomfört en risk- och
konsekvensanalys avseende beslut om att erbjuda asylsökande ungdomar att bo
kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år.
I risk- och konsekvensanalysen beskrivs de ekonomiska, sociala och juridiska
konsekvenser som kan uppstå om ett sådant beslut fattas.
Socialkontoret föreslår socialnämnden att godkänna redovisning av risk- och
konsekvensanalys samt att socialnämnden beslutar att erbjuda ensamkommande
som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asyltiden, som anvisats till
Justerandes sign
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Dnr: SN17-377 700

Norrtälje kommun, får bo kvar i Norrtälje kommun till dess att slutgiltigt beslut
lämnats i asylärendet samt att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att få
ta i anspråk det tillfälliga statsbidraget för 2017 och 2018 enligt den fördelning
som kommer att ske av regeringen avseende ensamkommande som fyller 18 år
för finansiering av de alternativ som presenteras i tjänsteutlåtandet.
Socialkontoret föreslår socialnämnden besluta att beslutet gäller till och med
2018-06-30.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-09-25.

Beslutande sammanträde
Y rka n d en

Ann Lewerentz (M) och Rolf Nielsén (L) yrkar att ärendet skall återremitteras.
Ingrid Landin (MP) yrkar att ärendet skall avgöras idag.
Lena Rehnberg (SD) och Ann Lewerentz (M) yrkar avslag till socialkontorets
förslag.
B eslu tsg ån g en

Ordförande ställer förslag om återremiss mot förslag att ärendet skall avgöras
idag mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att ärendet skall
avgöras idag.
Ordförande ställer förslag om avslag mot socialkontorets förslag och finner att
socialnämnden beslutar enligt socialkontorets förslag.
Beslutet ska skickas till

Förvaltningsdirektör
Avdelningschef FAI
Avdelningschef boende för ensamkommande
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Socialnämnden

SN § 113

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-05

6

Dnr: SN 16-260 466

Yttrande avseende tillsynsbeslut av IVO

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna socialkontorets yttrande till Inspektionen
for vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Den 21 augusti inkom en begäran om komplettering från Inspektionen for vård
och omsorg (IVO) avseende en redovisning av vidtagna åtgärder med
anledning av de krav som IVO ställt i beslut daterat den 11 maj 2017 avseende
Lommarvägens HVB. IVO efterfrågar vilka åtgärder som nämnden vidtagit
eller planerar att vidta för att komma tillrätta med den påtalade bristen gällande
personalens utbildning samt lokalernas utformning.
Socialkontoret har vidtagit åtgärder och bedömer att tjänstgörande personal på
kommunens HVB-boenden har den kompetens vad gäller utbildning,
erfarenhet som behövs för att ge förutsättningar för att möta de behov av vård
som de placerade personerna har och som säkerställer en trygg och säker vård
samt att lokalerna på Lommarvägens HVB tillförsäkrar den enskilde boende en
vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.
Socialkontoret föreslår socialnämnden besluta att överlämna socialkontorets
yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-09-08.
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Dnr: SN16-260 466

Beslutet ska skickas till

IVO - Inspektionen för vård och omsorg
Förvaltningsdirektör
Avdelningschef Boenden ensamkommande barn
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Dnr: SN17-295 700 och SN17-296 700

Yttrande avseende beslut från inspektion av IVO på
kommunens HVB-boenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg överlämna socialkontorets yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört planerade inspektioner på
följande två av kommunens HVB-boenden: Hysingsviks HVB samt Nordrona
HVB. I besluten framkommer att IVO önskar att huvudmannen ska säkerställa
att verksamhetens föreståndare har tillräckligt omfattande adekvat utbildning
för att tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god
kvalitet och uppfyller leraven på säkerhet samt att det finns personal på
verksamheten med den sammantagna kompetens vad gäller utbildning,
erfarenhet som behövs för att ge förutsättningar för att möta de behov av vård
som de placerade personerna har och som säkerställer en trygg och säker vård.
Socialkontoret bedömer att föreståndare för kommunens HVB-boenden är
lämplig och kan tillförsäkra vaije enskild boende, vård och behandling som är
av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet samt att tjänstgörande
personal på kommunens HVB-boenden har kompetens vad gäller utbildning,
erfarenhet som behövs för att ge förutsättningar för att möta de behov av vård
som de placerade personerna har och som säkerställer en trygg och säker vård.
Socialkontoret föreslår socialnämnden att besluta att som sitt yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg överlämna socialkontorets yttrande.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-09-21.
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Dnr: SN17-295 700 och SN17-296 700

Beslutet ska skickas till

IVO - Inspektionen för vård och omsorg
Förvaltningsdirektör
Avdelningschef Boenden för ensamkommande barn
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Dnr: SN17-406 002

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande beslut
enligt personuppgiftslagen (1998:204) - PUL - enligt socialkontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialkontoret har vid kartläggning av processer i Fyren uppmärksammat
behov av att delegera två beslut gällande personuppgiftslagen. Socialkontoret
föreslår att enhetschef ges delegation på att fatta beslut om att avslå ansökan
om information om behandling av personuppgifter enligt 26 § PuL samt beslut
om rättelse av personuppgift enligt 28 § PuL.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-09-04.

Beslutet ska skickas till

F örvaltningsdirektör
Kvalificerad utredare
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SN § 118

Ansökan om serveringstillstånd, Lyckhems
Skärgårdspensionat, Kärlekshagen 10 Björkö, Norrtälje
Beslut

ansökan om
Socialnämnden bifaller Skeppsmyra Turism AB:s,
stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker för servering till allmänheten med serveringstid inom- och
utomhus mellan kl. 11.00-01.00.

Sammanfattning av ärendet

I, ansöker om stadigvarande
Skeppsmyra Turism AB,
serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker
för servering till allmänheten på serveringsställe Lyckhems Skärgårds
pensionat. Sökt serveringstid är mellan kl. 11.00 -01.00 inom- och
utomhus.

Beslutsunderlag

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors tjänsteutlåtande 2017-09-06.

Beslutet ska skickas till

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
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Dnr: SN 17-420 700

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

IVO-Inspektionen för vård och omsorg
Dnr: SN17-169 700
Beslut gällande ärende tillsyn av Nysättra HYB i Norrtälje kommun

IVO-Inspektionen för vård och omsorg
Dnr: SN17-20 763
Beslut gällande tillsyn av Tunet stödboende i Norrtälje kommun

IVO-Inspektionen för vård och omsorg
Dnr: SN17-296 700
Beslut gällande ärende tillsyn av Hysingsvik HVB i Norrtälje

IVO-Inspektionen för vård och omsorg
Dnr: SN17-295 700
Beslut gällande tillsyn av Nordrona HVB i Norrtälje

IVO-Inspektionen för vård och omsorg
Dnr: SN17-415 700
Beslut gällande ärende Norra Stockholms Ungdomshem AB

Norrtälje kommun-Kommunfullmäktige
Dnr: SN17-425 700
Resepolicy for Norrtälje kommun

Norrtälje kommun-Kommunfullmäktige
Dnr: SN17-426 700
Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021

Migrationsverket
Dm: SN17-422 700
Ord om migration-Ny folder från Europeiska Migrationsnätverket
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Dnr: SN 17-420 700

Socialkontoret
Dnr: SN17-79 008
SCB Officiell statistik augusti 2017

SRMH - Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Dm-: SN 17-432 700
Delårsuppföljning per 30 juni 2017 med budget och målprognos

SRMH - Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Dnr: SN17-431 700
Delårsuppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2017
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Dnr: SN17-420 700

Informationsärenden
Meddelas och läggs till handlingarna.

Information enskilda ärenden, avdelningschef BoU, Pia Molander Wistam och
avdelningschef MoB, Benita Öfverström Wedin informerar.
Information om projektet förkortad arbetstid, enhetschef familjehemsvården,
Paula Christofidi Cederqvist informerar.
Information om SCB-statistik, enhetschef försörjningsstöd, Silvija Mujakovic
informerar.
Information om årets sommaijobbare, avdelningschef FAI, Ali Rashidi
informerar.
Information om ärenden ”Godkännande av hyresavtal avseende nya lokaler på
Campus för socialnämndens verksamhet Resurspoolen samt GARBO,
avdelningschef ADM, Christer Eklund informerar.
Information från socialnämndens ordförande, Ingrid Landin.
Information om att Norrtälje kommun har upphandlat ett nytt system för
hantering av ärenden, handlingar, möten och samverkan. Beslutet ger möjlig
heter till att skapa helt digitala processer från första kundkontakt till och med earkiv. Införandet sker i programmet Farleden som innehåller projekt för
verksamhetsbaserad arkivredovisning, införande av teknisk plattform samt
kravställning, upphandling och införande av e-arkiv. Socialnämnden är först i
införandet. Målet är att genomföra en pilot i mars 2018, tf. förvaltnings
direktör, Christer Eklund informerar.
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