NORRTALJE

SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN

Sammantradesdatum

Socialndmnden

2019-O3-14

Socialkontoret, Norrtnlje, kl. 13.00-16.00
Enligt fiirteckning

Plats och tid
Beslutande

O.vrigadeltagande AnnicaBlomsten,ftirvaltningsdirektdr
Annika Emilsson, ndmndseketerare
Catarina Lind6n, controller $ 33-40
Desiree Nygren, kvalificerad utredare $ 33-40
Pia Molander Wistam, avdelningschef $ 33-40

Ali Rashidi, avdelningschef

g 33-40

Benita 0fverstr6m Wedin, avdelningschef g 33-40
Madin Rodell, SRMH $ 42, 47
Jeanette Stigberg, socialseketerare $ 35
Madeleine Ostling. enhetschef $ 35

LeifJarling, tf enhetschef $ 33
Helene Blom, socialsekreterare

plats och tid

Socialkontoret, Baldersgatan I 7, Norrtiilje,
Torsdag den 14 mars 2019 , $ 42-47
Mindag den 18 mars 2019, $ 33-41

Underskrift

Sekreterare...

Paragrafer g$ 33-47

Ordfiirande

Parugrafema 4244
ar enskilda erenden
och iir belagda med

Justeringens

sekretess.

Jor,"r"nd".m
Hanna Stymne-Bratt

AI\SLAG/BEVIS
Prctokollet er justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

organ

Socialndmnden

Sammantriidesdatum

2019-03-14

Datum fitr anslags
Fiirvaringsplats

2019-03-19

Datum liir anslags nedtagande 2019-04-09

liir

protokollet
Underskift

uppsiittande

Socialkontoret, Norrtiilje

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantrddesdalum
2019-O3-14

Niirvarolista/omriistningsprotokoll
Datum: 2019-03-14

Omriistning $: 41
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Kule Palmstiema
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N

Asa Wennerfors

L
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L
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Hanna Stymne-Bratt

S

N

Bj6m von Bom

S
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Maija Kohtanen

S

N
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Andrea Kronvall

SD
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Lena Rehnberg

SD
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Staffan ldmhammar
Ingmar Wall6n
Bo Wetterstrdm

Gunnar Enlund
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Birgit Lechat
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Antal ledamtiter

-

x

Ersiittare
Agneta Wennberg
Eva Egserius
Alexander Castman

Antal ersiittare
N : Niirvarande
F : Frinvarande
T : Tj iinstgdrande
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NORRIALJE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanhadesdatum

2019-03-14

Soclalnamnden

Sida
1

sN$33

Valav justerare
Beslut

l.

Socialnihnnden utser Ha:rna Stymne-Bratt (S) attjiimte ordfiirande justera
dagens

2.

protokoll.

Justering ska iga rum 14 marc 2019, $ 42-47
Justering ska iiga rum 18 mars 2019, $ 33-41

Justerandes

,fil

l*o***"

NORRTALIE
KOMMUN
Soclalnemnden

sN$34

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanlredesdatum

Sida

2019-03-14

2

Dnr: SN 19-202700

Andringar i fiiredragningslastan

Beslut
Socialniimnden faststelkr f6redragningslistan efter filjande iindring:

Nytt iircnde, hsiikan om stadigvarande serveringstillst6nd till alkniirfieten,
Skebopuben, Skebobruk, tas upp som iirende 15.

Justerandss sign
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NORRTALIE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammadradssdatum

201943-14

Soclalnemnden

sN$3s

Sida

3

Dnr: SN19-202 700

lnformatlonslrenden
Information om ett enskilt iirende frin avdelningen Missbruk och beroende
samt information om en lex Sarah-utrcdning.
Projekt fiirkortad arbetstid pA socialkontoret, kvalificerad uhedarc LG Desir€e
Nygren.
Skyddacle boenden

fiir utsatta kvinnor, 6vd6lningschef Pia Molander Wistam

Information fi6n ordfiirande
Information frin fiirvaltningsdirektiir

Justerandes sign
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NORRTALIE
KOMMUN
Socialnimnden

sN$36

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Sida

2019-03-14

4

Dnr: SNl8-1 042

Arsredovisning fiir socialnemnden 2018

Beslut
Socialniimnden beslutar att faststiilla irsredovisnins fitr socialniimnden 2018.

Sammanfattning av tjinsteutlAtandet
Socialniimndens arbetsutskott foreslir socialniimnden att besluta att faststiilla
irsredovisning for socialniimnden 201 8.
Socialniimnden hat arbetat fram en Arsredovisning enligt faststiillda
anvisningar. I Arsredovisningen ingir uppftiljning av socialniimndens
verksamhetsmil och mitt samt ekonomi fiir verksamhetsiret 2018.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 2019-02-25.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirektdr
Avdelningschefer vid socialkontoret
Controller socialkontoret

l"o'n"o*"n-."

NORRTALJE

SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN

Sida

Sammantradesdatum

4

2019-03-14

Socialnemnden

sN$37

Internkontrollplan
2018

Dnr: SNl8-1 042

- uppfiiljning

internkontrollpunkter

Beslut
Socialniimnden beslutar att godkiinna intemkontrollrapport fiir socialniimnden
2018.

Sammanfattning av tjdnsteutlAtandet
Socialniimndens arbetsutskott ftireslir socialniimnden besluta att qodkiinna
intemkontrollrapport fiir sociahamnden 201 8.
Niimndemas ansvar ftir den intema kontrollen anges i 6 kap 7 $
Kommunallagen. Det iir alltid respektives niimnd som har ansvaret ftir att
utforma en god intemkontroll och stl,rning, att den iir tillriicklig och att
verksamheten bedrivs pi ett dvrigt tillfredstiillande s?itt.
Per 2018 har socialkontoret genomfort ett antal intemkontroller

kommunfullmiiktiges faststiillda omriden for perioden:
F<irtroendeskadligverksamhet
StoratransaktionsomrAden
Siikerstiillande av att kommunen fir bidras

-

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2019-02-25.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirekt6r
Avdelningschefer vid socialkontoret
Controller socialkontoret

Justerafpsisn
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NORRTALIE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantredesdatum

2019-O3-14

Socialnamnden

sN$38

Sida

o

Dnr: SN19-l 042

Beslut om manadsrapport per februari 2019
Beslut
Socialniimnden beslutar att:
1.

Godkiinna m6nadsrapport per februari fijr socialniimnden 2019

Anta socialfijrvaltningens ftirslag till Atgiirder for att reducera
prognostiserat underskott
3.

Att till niimndens nesta sammantriide, uppdra till ftirvaltningen att fiiresli
ytterligare etgarder fijr att uppni budget i balans

Reservationer och protokollsanteckningar
Socialdemokratema och Milj6partiet resewerar sig mot beslutet till f<irmin lor
sitt iindringsyrkande och inkommer med fiiljande protokollsanteckning:
"Socialdemokratema och Milj<ipartiet delar bilden av att itgiirder beh<ivs b6de
avseende arbetssdtt och minga av de fiireslagna verksamhetsanpassningarna.
Samtidigt anser vi att det behdvs en tydliggjord risk- och konsekvensanalys for
vissa av de loreslagna Atgiirdema, samt att det beh6vs en tydligare overblick
<iver samtliga itgdrder som dr att vlnta under 6ret".
Viisterpartiet resewerar sig mot beslutet
och milj<ipartiets liirslag.

till fiirm&n fiir socialdemokratemas

Sammanfattning av tjansteutlatandet
Enligt kommunens reglemente for planering, styming och uppfiiljning av
verksamhet och ekonomi ska niimnder/styrelse uppratta en minadsrapport
avseende verksamhet och ekonomi till niimnden per februari, maj och oktober.
M6nadsrapport per februari innehiller uppfoljning av vissa verksamhetsmitt
samt en ekonomisk prognos for iret.

luo,"n.o".,rn"no"

NORRTALIE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Sida

2019-03-14

Socialniimnden

SN $ 38 forts.

7

Dnr: SNl9-1 042

Per februari prognostiseras ett underskott om 34,6 mnkr. I prognosen har
hiinsyn inte tagits till ftireslagna itgiirder. Det prognostiserade underskottet kan
hiinftiras till verksamheter inom bam och unga motsvarande 25,3 mnk,
fbrsdrjningsst<id 7 ,7 mnkt samt dkade kostnader fiir digitalisering motsvarande
1 ,6 mnkr. Overkapacitet inom niimndens boenden for nyanliinda och
ensamkommande finansieras med schablonbidrag.

F6rvaltningen fiireslir i rapporten Atgiirder frir att reducera underskottet
motsvarande 12,2 mnkr. F6rvaltningen avser att ta fram I'tterligare itgiirder i
del6r per mars.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande

201,9

-02-25.

Beslutande sammantrade
Yrkanden
Staffan ljdmhammar (M) yrkar att socialn?imnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets fiirslag.
Hanna Stymne Bratt (S) och Birgit Lechat (MP) yrkar bifall till punkt 1 i
forslaget med foljande skriftliga iindringsyrkande pi punkt 2 och 3.

2.

Att eterremittera etgarder ftir att uppne en budget i balans med en tydlig
risk- och konsekvensanalys vad avser punkt tvi och tre pi sidan 4, giillande
behovspr6vning av busskort och bredband, samt punkt ett pi sida 5
giillande dversyn och prioriteringar av insatser i form av HVB-placeringar.
Tydlig risk- och konsekvensanalys pi fiiljande punkter vad giiller
tidsbegriinsningar av placeringsbeslut 3 respektive 6 minader, reducerat
forebyggande arbete -endast lagstadgat arbete samt revidera skelig
levnadsnivi.

3.

Att till ndmndens niista sammantriide presentera samtliga fiireslagna
6tgiirder med tydliga risk- och konsekvensanalyser.

Jessica

Hilwdyn (V) lrkar bifall till Hanna Stymne Bratts och Birgit Lechats

fiirslas.

Justerandes sion
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2019-03-14
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Dm: SNl9-l 042

Beslutsglng
Ordftirande stiiller Staffan lj6mhammars (M) yrkande mot Hanna Stymne
Bratts (S) och Birgit trchats (MP) iindringsyrkande och finner att
socialniimnden bifaller Staffan Tjiimhammars (M) yrkande.

Beslutet ska sklckas tlll
Kommunstyrelsen
Socialdirekt6r
Avdelningschefer vid socialkontoret
Conholler socialkontoret

Justoranqss sign

8

NORRTALJE

KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantadesdatum

Socialnemnden

2019-03-14

sN$39

Sida

I

Dnr: SNl8-899 702

Preciseringar i avtal med SRMH
Beslut
Socialniimnden Iiireslir kommunens firmatecknare att godkiinna avtalet med
- och hiilsoskyddsniimnd.

S6dra Roslagens milj6

Sammanfattning av tjansteutlAtandet
Socialniimndens arbetsutskott fiireslir socialniimnden att liiresle kommunens
firmatecknare att godkiinna avtalet med S6dra Roslagens milj6 - och
hiilsoskyddsniimnd.

Norrtiilje och har sedan 1 januari 2012 ett avtal med Sddra Roslagens milj6
och htilsoskyddsniimnd (SRMH) om handliiggningsuppdrag enligt

-

alkohollagen, tobakslagen och lagen med vissa receptfria liikemedel.
Socialndmnden beslutade den 29 november 2018 att ge fiirvaltningsdirektdren i
uppdrag att li till stind preciseringar i avtalstexten.
Ar..talstexten har preciserats pi de punkter som Norrtiilje lyft fram och avtalet
har Ziven tagit hdjd {iir den nya tobakslagen som triider i kaft den l juli 2019.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 2019-02-25.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmiiktige
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddsniimnd (SRMH)

Justeraz?€isn
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Sida
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Dnr: SN18-990 750

SKLs rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system fiir kunskapsstyrning i socialtidnstens verksamheter
Beslut
Socialniimnden foreslir kommunfullmiiktige att anta SKLs rekommendation
om gemensam finansiering av ett mer samlat system for kunskapsstyming i
socialtj iinstens verksamheter.

Sammanfattning av tjansteufl atandet
Socialniimndens arbetsutskott fiireslAr socialniimnden besluta att fiiresl6
kommunfullmiiktige att anta SKLs rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system for kunskapsst).rning i socialtjiinstens
verksamheter.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om "Rekommendation
till kommunema om gemensam finansiering av ett mer samlat system fiir

kunskapsstyming i socialtjiinstens verksamhetet''.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2019-02-25.

Beslutet ska skickas till
Kommunfirllmdktige
Kommunstyrelsen
Kommunalfiirbundet sjukvArd och omsorg i Norrtiilje

,ffi,

Utdragsbestyrkande
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Ansiikan om fiireni n gsbidrag - RoslagsBlomman
B€slut
Socialniimnden beslutar att, for egen del, inte ing6 fiimyat avtal med
Roslagsblomman da utrymme i budgeten saknas.

Reservationer och protokol lsanteckningar
Socialdemokatema och Miljdpartiet reserverar sig mot beslutet till
eget gkande och inkommer med protokollsanteckning (bilaga 1).

formin fiir

Sverigedemokratema reserverar sig mot beslutet och inkommer med
protokollsanteckning (bilaga 2).
Viinsterpartiet reserverar sig mot ftirslaget

Sammanfaft ning av tjdnsteutlAtandet
Socialniimndens arbetsutskott fciresl&r socialniimnden besluta att avsl6
RoslagsBlommans ans6kan om fiireningsbidrag for 2019 med hiinvisning till att
det i socialniimndens budget 2019 inte finns medel avsatt fiir detta.
Roslagsblomman inkommer 2019-01-24 med en ans6kan om bidrag stelld till
kommunstyrelsen med hiinvisning till samverkansavtalet med Norrtiilje
kommun daterat 2018-03-07. Samverkansavtalet giiller fiir perioden 2018-0101-2018-12-31.
Socialniimndens arbetsutskott ftireslir socialniimnden besluta att avsli
Roslagsblommans ansdkan om ftireningsbidrag ftir 2019 med hiinvisning
det i socialntimndens budget 2019 inte finns medel avsatt fiir detta.

Beslutsunderlag
Socialkontorets ti2insteutlitande 2019 -02-25.
Utdragsbestyrkande

till att

NORRTALIE
KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
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Socialnamnden
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Dnr: SN19-l3l 700

Beslutande sammantrade
Yrkanden
Ordforande Asa Wennerfors (L) yrkar att beslutssatsen i socialkontorets
tjiinsteutletande "Socialniimnden beslutar att avsli Roslagsblommans ansdkan
om ftireningsbidrag fijr 2019 med hiinvisning till att det i socialniimndens
budget 2019 inte finns medel avsatt fiir detta" iindras till "Socialniimnden
beslutar att, {iir egen del, inte ingi fomyat avtal med Roslagsblomman di
utr).rnme i budgeten saknas".
Hanna Stymne-Bratt (S) och Birgit Lechat (MP) yrkar att:

Socialniimnden beslutar att tillskjuta medel pi 200,000 till Roslagsblomman
ftir 2019. Med hiinvisning till att Norrtiilje kommun ska 6ka samarbetet med
civilsamhiillet och att kommunstyrelsekontoret ir 2018 beviljade 200,000 till
RoslagsBlomman i fijreningsbidrag si vill Socialdemokratema och Milj<ipartiet
skicka med att det vore liimpligt att Socialniimnden erh6ller motsvarande
summa i kompensation frin kommunstgelsen.
Andrea Kronwall (SD) och Jessica Hilw61,n yrkar bifall
Bratts (S) och Birgit Lechats (MP) forslag.

till

Hanna Stymne

Maj Aberg Patm yrkar bifall tilt Asa Wennerfors (L) ftirslag.

BeslutsgAng
Ord{iirande stiiller fdrslagen mot varandra och finner att socialniimnden bifaller
Asa Wennerfors (L) {iirslag.
Omrostning begZirs. Socialniimnden godktinner {iiljande beslutsging.
Ja-r6st for Asa Wennerfors (L) fijrslag.
Nej-rdst fiir Hama Stymne Bratts (S) och Birgit Lechats (MP) forslag.

Utdragsbestyrkande

NORRTALIE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Sida

2015-03-14

Socialnamnden

13

Dnr: SNl9-131 700

SN $ 41 forts.

Omriistningsresultat
Med

8 ja-r<ister

fiir Wennerfors ftirslag och 8 nej-rrister ftir Stymne Bratts och

kchats fiirslag {lr ordfiirande utslagsrdst. Ordliirande finner att niimnden har
beslutat att bifalla Asa Wennerfors fiirslae.

LedamoVtjanstgorande
ersattare
Staffan Tidmhammar (M)
Inemar Wall6n (M)
Bo Wettershdm (M)
Mai Abers Palm (M)
Kule Palmstierna (C)

Ja-rost

Alexander Castman (L)
Asa Wennerfors (L)
Rolf Niels6n (L)
Hanna Stymne- Bratt (S)
Bi<im von Bom (S)
Maiia Kohtanen (S)
Stefan Ahman (S)
Andrea Kronvall (SD)
Lena Rehnbers (SD)

Nej-rost

AvstAr frAn

att rosta

X

X
X

x

Hilwdyn (V)
Birgit Lechat (MP)
Jessica

Summa

8

8

Beslutel ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirekttir
F6reningen RoslagsBlomman
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Miljopartiet Nortdlie

NorrtaljB den 14 mars 20 9
1

Forslag till beslut

Ansokan om foreningsbidrag RoslagsBlomman
RoslagsBlomman har i flera Ar bidragit till det viktiga arbetet mot
barnfattigdom i Norrtdlje kommun genom att ge barn och ungdomar i
kommunen mojlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Den moderatledda
alliansen vill nu avslA RoslagsBlommans ansokan om fcireningsbidrag.
Socialdemokraterna och Miljcipartiet anser det sjdlvklart aft en sAdan viktig
verksamhet ska ges fortsatt stod, och fdreslAr ddrfcir fortsaft ekonomisK
bidrag till RoslagsBlomman.
Den ideella frireningen RoslagsBlomman har sedan starten 2013 m<ijliggiort att barn
och ungdomar ftin ekonomiskt utsatta familjer i Nortilje kommun ska kunna ha en
meningsfull och aktiv fritid, frin grundskola genom gymnasiet. Genom att betala
terminsavgifter f<ir allt frin dans och ridning till fotboll eller simning f<ir de som
beh<iver ges alla bam- och ungdomar samma frirutsittningar till en givande
fritidsaktivitet.
RoslagsBlomman dr ett ypperligt exempel pi ndr civilsamhallet kan erbiuda ett
komplement till samhlllets skyddsniit. Enligt Ridda Barnens rapport friLn 201,8,
Bamfattigdom i Svedge, levet 186 000 barn i Svedge i en ekonornisk situation dit
familjen har svirt att klara sina kosmader. Detta piverkar i sin tur bam och ungdomar
som begtiinsas av dyr utusming och hoga avgifter for fritidsaktiviteter, och berovar
dem mojlgheten t l den "vi1a och fritid, till lek och rekeation" som Bamkonventionen
ger dem ritt till. Barnkonventionen, som 2020 blit svensk lag, rimmar vZildigt vil med
RoslagsBlommans syfte.
Batnfattigdomen i Sverige har de senaste iten minskat, vilket nanrligtvis 6r positivt.
Men detta it en klen trost for de som fottfarande lever i barnfattigdom i Svetige och
Nortdlje 2019. Bakom dessa sifftor doljet sig bam vars hela vardag pivetkas av
familjens ekonomiska situation, diir man dsketar att hamna i utanforskap och inte ges
samma moiligheter och forutsittningar som bam i andra familjer. Socialdemokratema

,/':
(_/
Socialdemokratema

i

Norialje kommun

www.socialdemokraloma.se/nortalje
facebook.contnortaliesocialdemok€ter

Mttercom/nordali€sossar

N

'b cLogc.

I

2 (2)

kan aldrig acceptera att ens familis socioekonomiska forutslttningar pi.vetkat ett bams

vilmiende och m<iilighet till ett rikt och aktivt liv.

Den

moderatledda Alliansen

vill inte fomya det

ekonomiska stodet till

RoslagsBlomman, nAgot som enligt RoslagsBlommans ansrikan skulle innebiita att de

flr

liigga ner sin ideella f6rening

till viren 2079.

Socialdemokratema och Milicipartiet anser det sjilvklart att en sadan wiktig verksamhet
ska ges fortsatt stdd, och f6teslit didcir att Socialndmnden beslutar att tillskiuta medel

till Roslagsblomman for 2079. Med hinvisning till att Notttdlje kommun
ska oka samatbetet med civilsamhillet och att kommunstyrelsekontoret er 2018
beviliade 200,000 till RoslagsBlomman i f<ireningsbi&ag si vill Socialdemokratema
och Miljopartiet skicka med att det vore hmpligt att Socialnimnden ethiller
motsvatande summa i komoensation frin kommunstvtelsen.
pa 200,000

Fcir Socialdemokratema i Socialnimnden

Frir Mili<ipartiet i Socialnimnden

Hanna Sg-rnne Bratt

Birgit Lechat

s,

T>tl*i". L

Norrtalje 14 mars 2019

Reservation iirende SNI 9-1

31

700

Ans<ikan om fcireningsbidrag

-

RoslagsBlomman

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att avs16 RoslagsBlommans
ansdkan om fdreningsbidrag f6r 201 9 om 200 tkr.
RoslagsBlomman ar en mycket uppskattad ideell fcirening som stddjer barn och
ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtiilje kommun. Fdreningen dr vdlkdnd f6r
sitt goda arbete och en mangd lokala friretag och privatpersoner har genom 6ren
slutit upp med sponsring och donationer fcir att visa stdftning och mdjliggdra fcir
fdreningen att fortsiitta med sitt viktiga arbete.

Norrtiilje kommun gick 2018 in med sponsring p6 200 Tkr efter h6l ifinansieringen,
se ldnk http s: /r\uww. n orrta I ie. se/n vh ete rn a/201 8-04/rosl aq sblo m m a n- stod s-avnorrtalie-kommun
RoslagsBlomman planerade fcir en finansiering om 200 tkr/6r t.o.m. 2020. Defta
stamde inte, beslutet om bidragets storlek gallde bara 2018 varpA en ny ansrikan nu
skickats in fctr 201 9.
Att det gellde ett samarbetsavtal pi tre 6r framg6r dock p6 kommunens egen
hemsida.
Det ar minst sagt olyckligt att kommunen nu tar sin hand frAn vidare finansiering av
frireningen dd det i praktiken innebdr att det blir mycket svirt fcir RoslagsBlomman aft
fortsatta sin verksamhet.

Vi dr medvetna om aft det inte budgeterats pengar fdr finansiering men i tider d6
kommunen/socialfcirvaltningen betalar f<ir tomma lokaler med tillhdrande
personalkostnader sA dr 200 tkr en spottstyver i sammanhanget. Det dr fcjr oss
magstarkt aft det ar denna typ av ideell verksamhet som fir stryka p6 foten pA grund
av brister i budgeten.

Fdr Sverigedemokraterna i Socialndmnden

Andrea Kronvall
Lena Rehnberg
Mikael S6derovist
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Dnr: SNl9-169 002
Kommundirektiirens (tillika kommunstyrelsefiirvaltningens fiirvaltringschef)
vidaredelegationsordning faststiilld att giilla frln och med 4 februari 2019
Kommunstyrelsen
Dm: SNl9-169 002
Delegationsordning fiir Kommunstyrelsen

SRMII-Sddra Roslagens mili& och hilsoskyddsnimnd
Dm: SNl9-199461
Livsmedelskontroll 2019 - Inmmaren HVB
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Anmdlan om delegationsbeslut
Meddelas och liiggs

till handlingama.

D6dsboanmiilan.
(2019 -02-01 - 2019 -02-28\
10 st.

Delegationsbeslut g?illande alkohollagen SRMH
(20t9 -02-01 - 2019 -02-28)
Delegationsbeslut giillande fiirsd{ningsstdd/ekonomiskt bistAnd
(2019-02-0r - 2019 -02-28)
Delegationsbeslut giillande utredning och behandling Bam och Unga
(2019 -02-01 - 2019-02-28)
Delegationsbeslut giillande utredning och behandling Missbruk och beroende
(2019 -02-0r - 2019 -02-28)
Beslut i bridskande iirenden, enligt 6 kap. 39 $ KL (ordforandebeslut)
( 20 | 9 -02-0 1 - 20 19 -02-28\

Justerysisn

ffi)

Utdragsbestyrkande
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Anscikan om stadigvarande serveringstillst6nd till
allmdnheten, Skebopuben, Skebobruk
Beslut
Socialniimnden beslutar att

1.

, ansdkan om
bifalla Skebobruks Kulturftirenings,
stadigvarande serveringstillstind till allmiinheten fitr stark6l, vin, sprit och
andra jiista alkoholdrycker, pi serveringsst2ille Skebopuben, med
serveringstid dagligen frAn klockan 1 1 :00 * 01 :00 inomhus och klockan
1 1

:00

-

00:00 utomhus.

2.

meddela villkor om att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan
00:30.

3.

Verksamheten ska bedrivas
fiir stdmingar.

pi ett sidant

satt att omgivningen inte utsetts

Sammanfattning av arendet
, ansdker om stadigvarande
Skebobruks Kulturforening,
serveringstillstind till allmiinheten ftir stark<il, vin, sprit och andra jiista
alkoholdrycker, pA serveringsstiille Skebopuben, med serveringstid dagligen
fr6n klockan I 1 :00 - 01 :00 inomhus och klockan I 1:00 - 00:00 utomhus.
Ans<ikan inkom till tillstindsenheten 2018-10-12. Sdkanden har
serveringstillstind till slutet slillskap sedan ett flertal ir tillbaka med de
serveringstider som anges ovan. Ans6kan var komplett 2019-02-22.

Beslutsunderlag
Sridra Roslagens

miljd- och hiilsoskyddskontors tjiinsteutlitande 2018-11-19.

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens

miljd- och hiilsoskyddskontor

Juslerandes sign
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