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Plats och tid

Socialkontoret, NorrtAlje,

Beslutande

EnliS ftirteckning

Ovriga deltagande

Annica Blomsten, fiirvaltningsdirekttir
Annika Emilsson, nAmndsekreterare
Catarina Lind6n, controller $ 48-55
Desir6e Nygren, kvalificerad utredare $ 48-55
Pia Molander Wistam, avdelningschef $ 48-55

Ali Rashidi, avdelningschef

15.50

$ 48-55

Benita Ofverstrdm Wedin, avdelningschef $ 48-55
Therese Mattsson, avdelningschef $ 48-51
Martin Rodell, SRMH $ 56-61

Carina T6rnqvist Norstedt, socialsekreterare $ 50
Silvija Mujakovic, enhetschef g 50
Kerstin Sahlgren, enhetschef $ 50

Maja Lindgren Helin $ 50
Justeringens

Socialkontoret, Baldersgatan

plats och tid

Mindag den 6 maj 2019

Underskrift

Sekreterare

1

7,

Nontalje,

Paragrafer 48-65 $$
Paragrafema
Ar

seketess.

Staffan Tj,it'mhammar $
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Val av justerare
Beslut
I

.

2.

Socialnlimnden utser Hanna Stymne-Bratt (S) att jdmte ordfiirande justera
protokollet $ 48-55 och Bjdm von Bom (S) attjiirnrc ordftirande justera
protokollet $ 56-65.
Justering ska 6ga rum mindag den 6

n$

2019.

Uldragsbestyrkande
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SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammantadesdatum

Sida

2019-05-02

2

Dnr: SN 19-358 700

Andringar I fiiredragnlngsllstan

Beslut
Socialniinnden faststiiller fiiredragringslistan.
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Dnr: SNl9-358 700

lnformationsirenden
Meddelas och liiggs

till handlingama.

Tvi enskilda irenden frin avdelningama Bam

och unga samt

F6rsii{ning rid

och stiid.

lnformation om adoption, fader- och fiiriildraskapsprocessen, enhetschef
Kerstin Sahlgren
Hantering av e-post, kvalificerad utredare LG Desir6e Nygren

Information frln ord6rande
lnformation frin ftirvaltningsdirekt<ir

UtdrdgsbestydGnde

NORRTALIE
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Socialndmnden
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantrddesdatum

Sida

2019-O5-O2

4

Dnr: SN19-1 042

Delirsrapport 1 frir socialnamnden 2019
Beslut
1 .Socialniimnden beslutar att godkiinna delarsrapport 1 2019 fttr
socialniimnden.

2. Socialniimnden beslutar att uppdra till socialftirvaltningen att till
socialniimnden fortldpande rapportera Atgiirder ftir att ni en budget i balans.

Reservationer och protokollsanteckningar
Samtliga ledam6ter och tjiinstgtirande ersiittare ftir Socialdemokatema och
Miljdpartiet reserverar sig mot beslutet till ftirmin ftir eget yrkande och liimnar
fiilj ande protokollsanteckning :
"Socialdemokratema och Miljdpartiet oroas 6ver det prognosticerade
underskottet inom socialniimndens ansvarsomr6den, diir huvuddelen av
underskottet redovisas pi omridet ftir vird av bam och unga".
Andrea Kronvall (SD) och Lena Rehnberg (SD) liimnar protokollsanteckning
med ftirslag pi Itirtydliganden i sjiilva rapporten samt kommentarer kring
redovisat utfall (se bilaga 1).

Sammanfattning av tjdnsteutlitandet
Socialniimnden har arbetat fram en delirsrapport enligt fastst?illda anvisningar.
I delirsrapporteringen ingir uppftiljning av sociah?imndens verksamhetsmil
och m6tt samt utfall och prognos avseende niimndens ekonomi.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 201 9-04-1 5
Delirsrapport 1, 2019
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 I 143
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

2019-05-02

SN $ 51 forts.

Dnr: SN19-1 042

Beslutande sammantrede
Yrkanden
Staffan Tjdrnhammar (M) och Asa Wennerfors (L) yrkar bifall
arbetsutskottets ftirslag.

till

Sociaidemokratema och Miljdpartiet yrkar att:
l.Socialniimnden hemstiiller kommunstyrelsen att omfiirdela volymreserven
med h?invisning till det dkade antalet bam och unga som far illa.
2. Uppdra till fdrvaltningen att vidta Atgiirder ftir att siikerstiilla en ekonomi i
balans.
3. Genomftira en tydlig risk- och konsekvensanalys ftir samtliga Ibreslagna
etgiirder.
Andrea Kronvall (SD) och Lena Rehnberg (SD) ltimnar en
protokollsanteckning.

BeslutsgAng
Ordftiranden identifierar tvi ftirslag till beslut; arbetsutskottets ftirslag och
Socialdemokratemas och Miljdpartiets gemensamma ftirslag.
Ord{tiranden stiiller arbetsutskottets ftirlag mot Socialdemokratemas och
Miljdpartiets ftirslag och finner att socialniimnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets ftirslag.

Bilagor
Bilaga 1 - Protokollsanteckning Sverigedemokatema

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirektdr
Avdelningschefer vid socialkontoret
Controller socialkontoret

Justerandes sign

,t trtt
$w

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning gdllande delSrsrapport L - 2OLg (per 31 mars) SN
Fiirsloq pA fiirtydliganden isjiilva rapporten somt kommentarer kring redovisot utfoll:

o

Givetvis allvarligt med underskott 7,8 MSEK och prognos 23,9 MSEK. Ande 10,8 MSEK

o

"battre" an tidigare prognos. Atgerder fdr att minska underskottet borde ha pSbcirjats under
fijrra mandatperioden/l6ngt tidigare.
Saknas en instruktion hur man ska anviinda markeringar fdr m6luppfyllelse (hel grdn boll, halv
rod boll etc.)

.

47.4 - Behtirighet till nationellt program p5 gymnasiet, kvinnor. Kraftig ftirsamring fren 2018

(frdn 100

%

till 80

%). Varfor? Finns Stgdrder? Hur kan verksa mhetsmAlet rapporteras

"helgrtint"?

.

47.5

-

Definition av "delvis

sjd lvf<irs<irja

nde", hur ser den ut. (Kan ju vara vad som helst, som 1

avlOnad timme under 8ret.) Hur kan m6lvdrdet 2019 vara

20%for alla, niir mSlviirde kvinnor

er 38 % och m6lvdrde man ar 62%?

.

47.6

-

Blandat vad avser kommunen som helhet och soecifikt socialnamndens omrede. Detta

syns inte itabellen (utan ifdrklarande text efteret). Tabellen m6ste fdrtydligas (t ex ange SN

vid m6len som g5ller SN)

o
.

* Minskat resande star det. Med sttid av vilka matningar, dvs hur sker uppfoljningen?
47.8 - Anmalningar (antar det avser orosanmiilningar) 6kar kraftigt. Analys? Atgarder?
47.7

Konsekvenser? Inga kommenta rer alls.

.
.

47.9

-

47.10

Fdrsdrjningsstod dkar kraftigt. Inget om 6tgdrder.

-

Har finns ett antal etgerder listade. onskvdrt effekten per etgerd angivits, inte bara

totalen 10,8 MSEK.

.

47.10- Jobbsokaraktiviteter fdr att generera sommarjobb under tre mdnader till 25
ensamkommande. Atgarden listad tva ganger. Ger vdl dnd6 bara en effekt.

.

47.tO (b5da sidorna)

-

Reducerade kostnader avseende placering f<ir barn och unga. Vad dr

det rent konkret? Atgarden listad tve gAnger. Ger vdl dnd6 bara en effekt.

.

47 .!O (andra sidan)

.

att anstella visst antal personer som lever med forsorjningsstdd".
Juridiskt m6jligt? Moraliskt fcirsvarbart? Hur paverkar det relationen till ndringslivet?
47 .70 och 47.I1 - Institutionsverd barn, oppna insatser vuxna, Barn och unga rippenvird och

-

Arbeta for att de uppha nd linga r som koncernen gor ska omfatta krav pe

Ekonomiskt bistend ar de stora kostnadsdrivarna. Notera engengsintdkt (antar vi, ej angivet

specifiktlflyktingmottagning. Oroviickande utveckling, speciellt om nyanldnda iikar mer en
prognos.

790503
Fdr Sverigedemokroterno i

Norrtiilje

Andred Kronvoll, Leno Rehnberg
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Internkontrollplan
2019

o

Dnr: SN19-1 042

- uppftiljning internkontrollpunkter

Beslut
Socialniimnden beslutar att godkiirma intemkontrollrapport {iir socialniimnden
oer mars 2019.

Sammanfattning av qensteutlatandet
Niimndernas ansvar ftir den intema konhollen anges i 6 kap 7$ i
Kommunallagen. Det iir alltid respektives niimnd som har ansvaret ftjr att
utforma en god intemkontroll och styming, att den :ir tillrecklig och att
verksamheten bedrivs pA ett dvrigt tillfredsHllande siitt.
Per 2019 har socialkontoret genomfijrt ett antal intemkontroller utifran

kommmirllmiiktiges faststiillda omriden ftir perioden:
-Informationssiikerhet
-Professionellt och fiirtroendeskapande {iirhelningssltt
-Ekonomiska processer och uppfiiljning av leverans i fitrhillande

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 20 1 9-04-1 5
Intemkontrollrapport per mars 20 I 9
Internkontrollplan per mars 2019
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 9 144

Justerandes sign
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Bcslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirektdr
Avdelningschefer socialkontoret
Controller socialkontoret
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Godkdnnande av taxa fiir tillsyn och kontroll enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Beslut
1. Socialniimnden beslutar att fiiresli att kommunfullmiiktige upphiiver
giillande taxa fijr tillsyn och konholl enligt tobakslagen.

2. Socialniimnden beslutar att ftiresli att kommunfullmiiktige godkiinner taxan
ftir kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter att giilla frin och med
den I juli 2019

Sammanfattning av tjdnsteutlitandet
Med anledning av at|lag Q018:2088) om tobak och liknande produkter triider i
kraft den 1 juli 2019 har Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontor skickat
ftrslag pA nya taxor ftir tillsyn och kontroll av tobak och liknande produkter till
socialniimnden. Socialniimndens ftireslis upphiiva giillande taxa ftir tillsyn och
kontroll enligt tobakslagen och besluta att godkiinna taxan ftir kontroll och
tillsyn av tobak och liknande produkter att giilla fr6n och med den 1 juli 2019
och dverliimna taxeiindringar ftir faststiillande av kommunftllmZiltige i
Norrtiilje kommun.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tj?insteutlitande 2019-04-02
SRMHs tjiinsteutlitande 20 1 9-03-04
SRMHs sammanhiidesprotokoll 2019-03 -20
SRMH Taxa ftir tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter i
Norrtiilje kommun
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 $ 145

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas tlll
SRMH - Sddra Roslagens milid- och hdlsoslryddskontor
Kommunstyrelsekontoret
SocialdirektOr

Utdragsbostyrkande
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Dnr: SN18-819 700

Socialfiirvaltningens 35-timmarsprojekt, godkdn nande av
projektplan
Beslut
Socialniimnden beslutar att godk?inna projektplan avseende socialftirvaltningens
3 5 -timmarsproj ekt.

Sammanfattning av tjinsteutlitandet
Projektet pebddas den 2 september 2019 och utgingspunkten iir att projektet
ska pigi i tvi 6r. Det bygger p6 att de berdrda avdelningama hittar och befiister
siitt att arbeta fiir att effektivisera arbetsprocessema. Projektet ska vara
kostnadsneuhalt och avbrytas i ftjrtid om effektema av arbetstidsftirkortningen
inte ger dnskat resultat eller missgynnar klientema. Projektet iir ocksi ett
underlag fiir att utviirdera om ftirkortad arbetstid ska inftiras pi andra delar av
social{tirvaltningen.
Medarbetare pA avdelningama Bam och unga, Fdrsdrjning, arbetsmarknad och
integration och Missbruk och beroende som arbetar i direkt klientkontakt med
psykosocialt ftriindringsarbete omfattas av projektet och deras heltidsmitt blir
35 timmar per vecka.

Socialkontoret fiireslAr socialniimnden besluta att godkiinna projektplan
avseende socialftirvaltningens 3 5 -timmarsproj ekt.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlitande 201 9-04-1 5
Socialfitrvaltningens 3S-timmarsprojekt, projektplan version 1.0
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 S 146
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Fiirslag till nytt reglemente

Beslut
Socialniimnden beslutar att ftireslA kommunfrrllmiiktige att besluta att anta
niimndens fdrslag giillande ?indringar i B-delen i reglemente fijr socialniimnden.

Sammanfattning av tjdnsteutlAtandet
Socialkontoret ftireslir socialniimnden besluta att fiiresli kommunfirllm?iktige
att besluta att anta niimndens ftirslag giillande iindringar i B-delen i reglemente
f<ir socia.lniimnden.
Riksdagen har antagrt en ny lag som ersatter tobakslagen (1993:581) och lagen
om elektroniska cigaretter och pAfyllningsbehillare (2017:425). Reglementet
behdver anpassas till att lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
triider i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2019-04-26
Fdrslag till reviderat reglemente fijr socialniimnden i Norrtiilje kommun,
Avsnitt B

Beslutet ska skickas till
Kommunsfielsekontolet
SRMH - S6dra Roslagens mi1j6- h?ilsoskyddskontor
Socialdirektdr

Justerandes sign

lutdrassbestyrkande
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Ansiikan om serveringstillstAnd, Caf6 Landkrabban,
Norrtiilje

Beslut
1

. Socialniimnden besiutar att

bifalla Caf6 Landkrabban AB:s,

, ansdkan om stadigvarande serveringstillstAnd ti1l allmlinheten
servering av stark6l, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker pi
serveringsstiille Caf6 Landkabban. Sdkt serveringstid inomhus fran
11:00-01:00 och utomhus fran kl l1:00-00:00.

-

ftir
kl

2. Som villkor meddela att uteserveringen ska vara utrymd senast kl
00:30.

Sammanfattning av arendet
Cafe Landkrabban AB,

, ansdker om stadigvarande serveringstillstand till allmiinheten fiir servering av starkdl, vin, sprit och andrajiista
alkoholdrycker p6 serveringsstiille Caf6 Landkrabban. Sdkt serveringstid
inomhus fran kl 11:00-01:00 och utomhus mellan kl 11:00 -00:00.
Remissinstansema redovisar inget anmiirkningsviirt. Tillstandsgruppen har
efter utredning funnit att sdkandebolaget kan beviljas serveringstillstand enligt
ansdkan.

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens miljd- och hiilsoskyddskontors tjiinsteutlatande 2019-03-26
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 5 147

Beslutet ska skickas till
S6dra Roslagens

Justerandes sign

milj6- och hiilsoskyddskontor
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Ansiikan om serueringstillstAnd, 6rnis Bar och k6k / CC
Bjtirkd Orns Havscamp

Beslut
Socialndmnden beslutar att bifalla Betec AB:s,
, ansiikan
om stadigvarande serveringstillstdnd till allmdnheten ftir servering av
stark6l, vin, sprit och andrajiista alkoholdrycker, pi serveringsst6lle
Omis Bar och Kdk med serveringstid inom- och utomhus dagligen fr6n
kl 1l:00-23:00.

Sammanfattning av arendet

AB ansdker om stadigvarande serveringstillstAnd till allmiinhaen
ftjr starkdl, vin, sprit och andrajlista alkoholdrycker, pi serveringsstiille
Omis Bar och KOIq Bjdrkii Orn, 760 50 GrAdd6. Sdkt serveringstid
inom- och utomhus dagligen ffin kl I 1 :00-23:00.
Betec

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens

milj6- och hdlsoskyddskontors tjdnsteutHtande 2019-03-26

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 $ 148

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens

milj6- och hdlsoskyddskontor

Justerandes sign
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Anstikan om serveringstillstind, Kapellet Sportbar &
Restaurang, Norrtdlje

Beslut
1

. Socialniimnden beslutar att avslA Harnnkrogen i Norrtiilje AB:s,

, ansdkan om stadigvarande serveringstillstind ftir servering
av starkdl, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker p6 serveringsstiille
Kapellet Sportbar & Restaurang med serveringstid kl 11.00-03.00
inomhus och kl 1 1.00-01.00 utomhus.

2. Socialniimnden beslutar att bifalla Hamnkrogen i Norrtiilje AB:s,
, ansdkan om stadigvarande serveringstillstind ftir servering
vin,
sprit och andra jZista alkoholdrycker pi serveringsstiille
av starkdl,
Kapellet Sportbar & Restaurang med serveringstid kl 1 1.00-01.00
inomhus och kl 1 1.00-23.00 utomhus.
3. Socialnlmnden beslutar att bifalla Harnnkrogen i Norrtiilje AB:s,
ansdkan om stadigvarande serveringstillstdnd ftir servering
av starkdl, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker pi serveringsstZille
Kapellet Sportbar & Restaurang med serveringstid kl I 1.00-03.00
inomhus och kl 1 1.00-01.00 utomhus med ett 6rs prdvotid.

villkor meddela att uteserveringen ska vara utrymd senast kl 23.30
vid seweringstid till kl 23.00 och kl 01.30 vid servering tiil kl 01.00.

4.Som

5. Som villkor meddela att samtlig serveringspersonal som ska tjiinstgdra
efter kl 0i.00 ska genomg6 utbildning i ansvarsfull alkoholservering,

AAS,
6. Som villkor meddela att serveringsstiillet vid servering efter kl 0i.00
ska ha en drog/alkohol drogpolicy.

villkor meddela att tv6 av polismyndigheten ftirordnade
ordningsvakter ska tjiinstgdra fran k122.00 de kviillar serveringsstiillet
har 6ppet efter kl 01.00 till dess att samtliga giister l?imnat st?i1iet.
7. Som

8. Som villkor meddela att verksarnheten ska bedrivas p6 ett s6dant siitt
att omgivningen inte utsatts f6r stdmingar.

Justerandes sign
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Sammanfaftnlng av erendet
, ansOker om stadigvarande
Hamnkogen i Norrtiilje AB,
serveringstillstAnd till allmfuheten fbr servering av starkdl, vin, sprit och
andrajdsta alkoholdrycker pi serveringsstdlle Kapellet Spodbar och
Restaurang. Sdkt serveringstid Er mellan I 1.00-03.00 inomhus och
mellan I 1.00-01 .00 utomhus.
Remissinstanserna redovisar inget anmdrliningsvBrt. TillstAndsgruppen
hal efter utetlning funnit att det sdkande bolaget kan beviljas
serveringstillstAnd med de villkor som fijreslds.

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens

milj6- och hiilsoskyddskontors tjdnsteuflitande 2019-03-28

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 g 149

Beslutet ska skickas tlll
Sddra Roslagens

milj6- och hdlsoskyddskontor

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

Sida

2019-05-02

Socialnemnden

17

sN$59

Ansiikan om serveringstillstAnd, Bergstugan, Norrtdlje

Beslut
Socialniimnden beslutar att bifalla IMY i Norrtdlje AB:s,
ans6kan om stadigvarande serveringstillst6nd till allmiinheten ftir servering av
starkdl, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker pi serveringsstiille
Bergstugan. S<ikt serveringstid inomhus kl i 1:00-01 :00 och utomhus kl I 1 :0001:00.

Sammanfattning av arendet

IMY i Norrtalje AB,

ansdker om stadigvarande tillstand

pi

serveringsstiille Bergsstugan. Sdkt serveringstid iir 11:00-01:00 inomhus och
11:00-01:00 utomhus.
Remissinstansema redovisar inget anmiirkningsviirt. Tillstandsgruppen har
efter uhedning firnnit att det s6kande bolaget kan beviljas serveringstillstand.

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontors tj iinsteutlitande 2019-03-27
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 $ 150

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontor
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lutdrassbestyrkande
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Sammantradesdatum

Sida

2019-O5-O2

Socialnamnden

18

sN$60

Ansrikan om serveringstillstind, Pok6 Burger,
Posthusgatan 5, Norrtdlje

Beslut
ansdkan om
1. Socialniimnden beslutar att bifalla PB Rest AB:s,
stadigvarande serveringstillstind till allmiinheten fiir starkd'I, vin, sprit och
andrajiista alkoholdrycker p6 serveringsstiille Pok6 Burger med serveringstid
inomhus sdndag - torsdag kl 1 1:00-00:00, fredag och ldrdag kl I 1:00-01 :00,.
Serveringstid utomhus mot gigata sdndag - torsdag kl 1 1:00-23:00, fredag och
ldrdag kl 1l:00-00:00. Serveringstid pi uteservering pfr baksidan alla dagar kl
1 i:00 - 00:00.

2. Socialniimnden beslutar att avsli ansdkan om stadigvarande serveringstid pfr
uteservering mot baksida/an ti1l klockan 01 :00.
3. Socialniimnden beslutar att medge en serveringstid pi uteservering mot
till klockan 01:00 rurder en pr6votid t o m 2020-05-02.

baksida/an

villkor om att vid serveringstid i uteserveringen mot gigata till
kl 23:00 respektive kl 00:00 ska dessa vara utrymda k1 23:30 respektive kl
00:30. Vid serveringstid i uteservering mot baksida/an serueringstid till kl
00:00 ska denna uteservering vara utrymd senast kl 00:30.
4. Att meddela

Utdragsbestyrkande
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2019-05-02

Socialnamnden

Sida

SN $ 60 forts.

Sammanfattning av erendet
, ansdker om stadigvarande serveringstillstand till
allmiinheten ftir servering av starktil, vin, sprit och andrajasta alkoholdrycker
pA serveringsstiille Pokd Burger i Norrtelje. Scikt serveringstid inomhus fredag
och liirdag fran kl. 1 1:00 - 01:00 och stindag-torsdag kl. I 1:00 - 00:00.
Pi uteservering mot gegatan sdks serveringstid fredagJdrdag fran kl. I 1:00 00:00 och sdndag-torsdag kl. 1 1 :00 - 23:00. Pi uteservering pi baksida av
fastigheten alla dagar fran kl. 1 1:00 -01 :00. Polismyndigheten ftirordar en

PB Rest

AB,

serveringstid utomhus till kl. 23:00. Ingen erinran ftir serveringstid inomhus
kl. 01:00. Bygg- och miljtiniimnden har inget att erirua mot att tillstand
inomhus ges till kl. 01:00 men med anledning av risken ftir stdmingar till
niirboende bijr serveringstiden utomhus till klockan 01:00 ges under en
prdvotid. Om bullerstdmingar uppkommer bdr serveringstiden utomhus
begrlinsas till kl. 00:00.

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontors tj ?iasteutlAtande 2019-04-10
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-25 5 151

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens milj6- och hllsoskyddskontor
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NORRTALIE

KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantadesdatum

2019-05-02

Socialnamnden

sN$64

Dnr: SN 19-358 700

tleddelanden
Meddelas och liiggs till hadlingama-

Kommunstyrelsen
Dnr: SN19-284 003
Fdrfatbingssamling - Reglemente ftir samtliga ndmnder, avsnitt A, 2019

Kommunstyrclsen
Dor: SNl9-284 003
Fdrfattningssamling - Reglemente ftir socialndmnden, avsnitt B, 2019

Kommunfirllmiiktige
Dnr: SNl9-155 001
Ikjsa Dufback (MP),
val av ny ersiittare

avs&igelse av uppdrag som ersdttare

i socialniimnden samt

Kommunstyrelsen
Dnr: SNl9-283 102
Val av tre medb orgaritfren 2019 -2022
Kommunstyrelsen
Dm: SN19-284 003
Antagande av reglementen g6llande Norrkilje kommuns niimnder
Kommunstyrelsen
Dm: SN19-286 730
Hamed Abbasi (M), avs6gelse av uppdrag som ledamot i kommunfultnektige
Kommunstyrelsen

Dm: SNl9-286 102
Val av ledamot (M) i socialniimnden efter Hamed Abbasi (M)

Utdragsbeslyrkande

NORRTALIE

SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN

Sammantradesdatum

2019-05-02

Socialnamnden

SN $ 64 forts.

Dru: SN 19-358 700

Kommunstyrelsen
Dnr: SN19-382 730
Ekonomisk mAnadsrapport per februari 2019 ftir Norrtiilje kommun
Kommunstyrelsen
Dnr: SN19-383 730
Infiirande av en iiidreombudsman i Norrtiilie kommun
Kommunstyrelsens mbetsutskott
Dnr: SN19-325 041
Investering 2019 - Digitalisering, automatisering och Al-stdd ftir
orosanmiilningar pi socialkontorets avdelning fiir bam och unga
Styrelsen i Norrtiilje Kommunhus AB
Dnr: SN19-431 009
Langsiktig strategisk plan fdr Norrtiilje kommunhus

AB

Teknik- och klimatriimnden
Dnr: SN19-227 289
Revisionens granskning av kommunens fastighetsunderh6ll
SRMH-Sddra Roslagens miljii- och hiilsoskyddsniimnd
Dnr: SN19-282 700
Arsredovisning 20 1 8

SRMH-Siidra Roslagens milj6- och hiilsoskyddsniimnd
Dnr: SN19-395 462
Awegishering av livsmedelsanliiggning Kvarnen Vatdvagen
SRMH-Sdclra Roslagens milj<i- och hiilsoskyddsniimnd

Dnr: SNl9-395 462
Avregistrering av livsmedelsanliiggrring Lommaren FIVB

Virlj

us

Dnr: SN19-102 700
Protokoll fiirt vid sammantriide med stvrelsen i AB Virlius 2019-03-20
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NORRTALIE

KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanfadesdafum

2019,05-02

Socialnamnden

SN $ 64 forts.

Dnr: SN 19-358 700

Kvinnojowen Sndckan
Dnr: SN19-289 700
Arsmdte med verksamh€tsberAfiehe 2018

Arbetsftirmedlingen
Dnr: SN19-281 700
Arbetsftmrecllingen stir infdr sin stdrsta f6rdndring
Socialkontoret

Dnr: SNIS-254 008
SCB Officiell statistikhelflr 2018
Socialkontoret
Dnr: SNIS-254 008
SCB Officiell statistik mars 2019

Utdragsbestyrkande

NORRTALTE
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Sammadredesdatum

Socialnnmnden

2019-05-02

sN$6s

Dnr: SN19-358 700

Anmdlan om delegationsbeslut
Meddelas och lflggs

till handlingama.

D6dsboanmdlan. 4 st.
(2019-03-01 - 2019-03-31)
Delegationsbeslut gallande alkohollagen SRMH
(2019-03-01 - 2019-03-3 1)
Delegationsbeslut giillande fdrsdrjningsstdd/ekonomislf bistdnd
(2019-03-0r - 2019-03-31)
Delegationsbeslut giillande ufredning och behandling Bam och Unga
(2019-03-01 - 2019-03-3 l)
Delegationsbeslut giillande utredning och behardling Missbruk och beroende
(2019-03-01 - 2019-03-31)
Beslut i bridskande ?irenden, enligt 6 kap. 39 $ KL (ordftrandebeslut)
(2019-03-0l - 2019-03-31)

Utdragsbesqd€nde

