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Val av justerare
Beslut
1

.

Socialniimnden utser Ann Lewerentz att j iimte ordforantle justera dagens

protokoll.

2.

Justering ska iiga rum 26 april 2018.
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Andringar i fiiredragningslistan

Beslut
Socialniirnnden faststiiller fiiredragringslistan
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lnformationsiirenden
Meddelas och liiggs

till handlingama.

Information om tvi enskilda iirenden Ain avdelningarna Bam och Unga samt
Fiirsiirjning, arbetsmarknad och integration.
Information om uppfiiljning arbetsrnarknadsinsatser, avdelningschef
Fiirsihjning arbetsmarknad och integration och representant fr6n
arbetsformedlingen informerar.
Information frin ordfiirande.
Information fr6n forvaltningsdirektilr.
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Dnr: SN18-1 042

DelArsrapport per mars 2018

Beslut
Socialniimnden beslutar att godkiinna delirsrapport per mars 2018 och
6verl[mna den till Kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Ann Lewerentz (M) och Rolf Niels6n (L) liimnar en protokollsanteckning med
ftiljande lydelse:
vi-iir oroade 6ver den ekonomiska utvecklingen ftir niimnden och vill se fiirslag
pd itgiirder {iir att fa en ekonomi i balans.
Sammanfattning av iirendet
Socialkontoret har uppriittat delar$apport per mars i enlighet med
kommunens styrmodell.
Niimnden uppfyller per mars inte milet fdr god ekonomisk
hushillning. Beddmningen dr att niimnden per irsbasis inte kommer
att uppf,lla milen.
Verlisamhetens mil avseende "Hillbar tillviixt och utveckling" har
uppnitts medan m61en avseende "Bam och ungas framtid" delvis har
uppnitts di ett av mitten kan ftiljas upp forst de16r 2. M6len
avseende "En trygg viilfird i ftamkant" har iinnu inte uppnitts men
forviintas vara uppnidda vid 6rets slut.
Per mars redoviiar n?imnden ett underskott motsvamnde 4 mnkr och
prognostiserar en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlf,tande 201 8-04-1 6.
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Beslutande sammanfied€
Moderaterna och Liberalema deltar inte i beslutet.

Boslutet ska sklckas till

Kornmunfrllniiktige
Kommunsfrelsen
F6rvaltningsdirektih socialkontoret
Conholler socialkontoret
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Internkontrollrapport per mars

201 8

Beslut
Socialniimnden beslutar att godkiinna intemkontrollrapport per mars 2018
och 6verliimna den till Kommunstwelsen.

Sammanfattning av iirendet
Socialkontoret har uppriittat en intemkontrollrapport per mars i
enlighet med kommunens styrmodell.
Sammantaget inkluderas 17 kontrollomriden i den internkontroll
som faststdlls av niimnden i samband med faststiillande av
Verksamhetsplan 2018 -2020.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2018-04-17.

Beslutet ska skickas till
Kommunfirllmiiktige
Kommunstyelsen
Fdrvaltningsdirektdr socialkontoret
Controller socialkontoret
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Svar pA motion socialkoordinator
och Bo Wetterstrtim (M)

frin Ann Lewerentz

(M)

Beslut
Socialnii.mnden

fiiresiir:

Kommunfiillmiiktige besvarar motionen med hiinvisning
tj iinsteutlitande.

till

socialkontorets

Reservationer
Moderatema och Liberalema reserverar sig till formin ftir eget bifallsyrkande'

Sammanfattning av tjdnsteutlAtandet
Motionen liimnades in pi kommunfullmiiktige den I 8 december 20 1 7 och
foreslar att ge i uppdrag till socialniimnden att organisera sociala koordinatorer.
socialftirvaltningen bed6mer att det inte finns behov av socialkoordinatorer d5
rutiner fiir samverkan mellan avdelningama firms och uppffller syftet med en
socialkoordinators roll. Det iir dock n6dviindigt for socialfiirvalbringen att
anpassa samverkansprocessema utifrin nya dataskyddsfiirordningen GDPR
som stdrker sekretessen mellan avdelningama samt att siikerstella rutinema i
enlighet med motionens syfte att invanama fir ratt insats i latt tid och till riitt
kostnad.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tj iinsteutlitande 2018 -03 -2O -
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Beslutande sammaniride
Yrkanden
krgrid Landin MP), krgrid Markstriim (S) samt Gunnar Enlund (C) yrkar att
socialniimnden beslutar att foresld kommunfirllmiiktige att besvara motionen'
Ann kwerentz (M) och Rolf Niels6n (L) yrkar bifall pi motionen.

Beslutsgingen
Ordfiirancle stiller f<irslagen mot varandra och finner att socialniimnden bifaller
Landins fiirslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunkansliet
Fiirvaltningsdirekiir socialkontoret

Utdragsbestyrkande
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Boende till nyanldnda och fdrstdrkt etablering
Beslut
Socialniimnden foreslir:

till

1.

Kommunfullmdktige antar principema for genomgAngsboende
nyanliinda.

2.

Kommunfullmiiktige uppdrar till socialniimnden, kommunstlT elsen och
utbildningsniimnden att utforma ett projekt i syfte att lAngsiktigt utveckla
en modell {iir en bostad, en arbetsplats - fiirutsiittning fdr etablering.

Reservationer och protokollsantecknin g
Moderatema reserverar sig till formin fiir eget avslagsyrkande och liimnar en
protokollsanteckning med foljande lydelse:
Vi 6nskar tydligare beskrivning pi vilka krav som skall uppfyllas ldr att
uppbiira ftirsdrjningsstod.

Sammanfattning av tjdnsteutlitandet
F6r en lingsiktig 1<isning pi hur nyanliinda ska klara sin etablering i Norrtiilje
kommun fdreslAs ett gemensamt projekt tillsammans med
sarnhiillsbyggnadsavdelningen, tillviixt- och utvecklingsenheten,
utbildningsforvaitningen och socialforvaltningen. For att klara etableringen iir
tv6 parametrar avg<irande - bostad och arbete. Gemensamt kan vi utveckla en
modell fiir hur vi kopplar ihop en bostad med en arbetsplats samt ett gemensamt
stdd lor den enskilde att klara ett arbete.
F6rslag

till principer for boende till nyanliinda efter etableringstiden iir att

nyanldnda som kommunen tar emot anvisas ett boende som bed<ims liimpligt
och ett tidsbegriinsat 2:a handskontrakt utan besittningsrdtt tecknas pa
maximalt 24 mAnader. Ddrefter dr det den enskildes ansvar att ordna boende.
Kan det av socialtjiinsten vid utgingen av kontraktet konstateras att den
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Dnr: SN18-316 132

enskilde utt6mt alla m6jligheter att hitta eget boende ska den enskilde ha
mtijlighet att ans6ka om bistand enligt socialtjiinstlagen i form av fortsatt
boende i gemensamhetsboende eller annat liimpligt boende. Insatsen dr
bistanilsbeddmd, ompr<ivas var 6:e menad och under pigiende insats ska den
enskilde er$udas fiiilp och st<id att s6ka eget boende 6ver hela laadet. En
frirutsiittning att beviljas insatsen och ftirliiagning iir att den enskilde deltar
aktir4 for att uppnA egen ftirsdrjning, enligt g?i11ande regelverk och rutiner,
vilket underliittar mdjligheten till egen bostad.

Beslutande sammantrade
Lena Rehnberg (SD) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Ingrid Landin (MP), Ingrid Markstr6m (S) samt Gumar Enlund (C) yrkar att
socialniimldon beslutar enligt socialkontorets ftirslag.
Ann Lewerentz (M) yrkar avslag til1 socialkontorets fiirslag.

Beslutsgingen
Ordliirande stiiller fiirslagen mot varandra och finner att socialniirnnden bifaller
Landins forslag.

Beslutsunderlag
Socialkontorets diinsteutlitande 201 8-04-1 3.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
F<irvaltningsdirelt<ir socialkontoret
Avdelningschef fiirs64'ning, arbetsmarknad och inte$ation
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Overenskommelse om id6buret offentl igt partnerskap
(lOP) med Brottsofferjouren Siidra Roslagen
Beslut
Socialniimnden beslutar att ge i uppdrag till fiirvaltningsdirektdr att underteckna
tiverenskommelse om id6buret offentligt partnerskap (IOP) med
Brottsofferjouren Sddra Roslagen.

Sammanfattning av tidnsteutlitandet
Den som iir brottsoffer har en rad r?ittigheter. Det iir en miinsklig rattighet att
slippa utsiittas fiir vild och dvergrepp och att f[ skydd och stdd om du utsiitts'
InvAnama i Norrtiilje kommun ska erbjudas st6d i en brottsutsatt situation.
Syftet med partnerskapet iir att Brottsofferjouren ger stdd och information tiil
vuxna brottsutsatta samt till anhtiriga och vittnen. Socialkontoret fiireslir
socialniimnden besluta att ge i uppdrag till forvaltningsdirekl6r att underteckna
<iverenskommelse om id6buret offentligt partnerskap (IOP) med
Brottsoffe{ ouren Sddra Roslagen.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjansteutletande 201 8-03-02.

Beslutet ska skickas till
Brottsofferj ouren Sodra Roslagen
F6rvaltninssdirektdr socialkontoret
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Ansiikan om ftireningsbidrag fiir 2019 - Bris

Beslut
Socialniimnden beslutar att avsli Bris ansdkan om foreningsbidrag ftir 2019
med hiinvisning till att det i socialniimndens budget 2018 inte firms medel avsatt
for detta.

Sammanfattning av tjdnsteutlAtandet
Bris region Mitt anstiker 2018-03 -23 om 116 600 la frin Norrtiilje kommun ftir
ar 2019. Milet ftir Bris verksamhet iir att stiirka bams och ungas riittigheter och
forbiittra deras levnadsvillkor. Socialniimnden avslog Bris ans<ikan om
foreningsbidrag for 2018 di det inte fanns medel avsatt for detta i
socialniimndens budget. Socialkontoret fiireslir socialniimnden besluta att avsl6
Bris ansdkan om Iiireningsbidrag for 2019 med hiinvisning till att det i socialniimndens budget 2018 inte finns medel avsatt ftir detta.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 2018-04-10.

Beslutet ska skickas till
Bris region Mitt
F6waltninesdirekt6r socialkontoret
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Yttrande iiver revisionsrapport avseende granskning av
chefs- och personalfiirsiirjningen

Beslut
Socialniimnden beslutar att som yttrande till kommunens revisorer 6verldmna
socialkontorets tj Snsteutlitande.

Sammanfattning av iirendet
PwC har pA uppdrag av de fcirtroendevalda revisorerna granskat
kommuners chefv och penonalftin<i{ning. Den sammanfattande bedtimningen
efter genomfiird granslning iir att kommunstyrelsen och ndmndema delvis har
siikerstiillt en tillfredsstiillande chefs- och personalftirxit'ning. Socialkontoret
liimnar kommentarer om rapporten avseende de ke punkter diir kontrollmilet ilr delvis uppfyllt for socialniimnden.
Socialkontoret fijreslir socialniimnden besluta att som yttrande till
kommunens revisorer <jverl[mna socialkontorets tiiinsteutlitande.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 2018-03 -22.

Beslutet ska skickas till
Kommunkansliet
Carin Hultgren, PWC
F6rvaltningsdirektdr socialkontoret
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Ansijkan om serveringstillstAnd Roslagens
Golfrestaurang, Golfbanevdgen 45, Norrtdlje

Beslut
1. Socialniimnden bifaller Roslagens Golfrestaurang EF,
stadigvarande serveringstillstand for sewering av stark61, vin, sprit och andra
jiista alkohol<lrycker till allmiinheten pA serveringsstiille Roslagens

Golfrestaurang med serveringstid inom-och utomhus mellan kl.l 1.00-{1.00
mellan I april tom 31 oktober 6rligen.
2. Som villkor meddela att verksamheten ska bedrivas si att omgivningen inte
utsefis fiir stominsar.

Sammanfattning av drendet
-

ans6ker om stadigvarande
serveringstillstind fiir servering av starktil, vin, sprit och andrajiista alkoholdrycker till allmiinheten pl serveringsstiille Roslagens Golfrestaurang under
perioden 1 april tom 31 o*tober irligen. S6kt serveringstid iir mellan kl. 11.0001.00 inom- och utomhus.
Rosiagens Golff estaurang,

,

Beslutsunderlag
S6dra Roslagens milj<i- och hiilsoskyddskontors tjiinsteuflatande 2018-04-04.

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens

milj6- och hdlsoskyddskontor
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Meddelanden
Meddelas och l?iggs till handlingama.

Norrtiilje kommun - Demokrati-

och

jiimstiilldhetsutskottet

Dnr: SN18-261 026
Riktlinjer mot kiinkande stirbehandliag och trakasserier

Migrationsverket
Dm: SNIT-377 700
195 miljoner som ska hj2ilpa ensamkommande att stanna kvar

i kommunen

betalas ut i februari 2018

Migrationsverket
Dnr: SN18-282 047
Tvi ir med bosiittningslagen

- si hdr kommer

Migrationsverket att arbeta

fram<iver

Socialjouren Nordost
Dnr: SN18-163 700
Verksamhetsberiittelse 2017 Socialjouren Nordost

AB Siiderstiid
Dnr: SN18-164 700
Verksamhetsberiittelse 2017 Sdderstiidsgruppen

SRIIM-Siidra Roslagens miljii- och hilsoskyddsnimnd
Dm: SNl8-227 700
Arsredovisning 2017 fiir SRMH
AB Virljus
Dnr: SN18-249 700
Protokoll ftirt vid sammantriide med ftir stlrelsen AB Varljus 2018-02-21

vi;
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Inspektionen fiir vird och omsorg
Dnr: SN18-237 700
Beslut giillande Aleris omsorg AB

fVO

-

Inspektionen fiir vird och omsorg
Dnr: SN18-246 700
Oanmiild tillsyn av hem fiir vArd eller boende (tWB) vid Bokskogens HVB

IVO

-

Hdssleholm

- Inspektionen fiir vird och omsorg
Dnr: SN18-214- 700
IVO:s stiillningstagande kring dina uppgifter giillande Estuna HVB
IVO

Socialkontoret
Dnr: SN18-254 008
SCB Officiell statistik januari 2018
Socialkontoret
Dm: SN18-254 008
SCB Officiell statistik februari 2018
Socialkontoret
Dnr: SNl8-254 008
SCB Officiell statistik mars 2018

Justerandes sign

VIV

lutdrassbestyrkande

i

