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Catarina Lind6n, controller $ 1-4

Ali Rashidi, avdelningschef $ l-5
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Val av justerare
Beslut

1.

Socialniimnden utser Hanna Stymne-Bratt (S) att jiimte ordf6rande justera
dagens protokoll.

2.

Justering ska

ng rum

23

januari 2020.
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Andringar i f6redragnlngslistan

Beslut
Socialnimnden faststiiller fiiredrapingslistan.

Utdragsbostl/rkende
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Verksamhetsplan fiir socialnemnd en 2020'2022
Beslut
Socialniimnden i Norrtiiije kommun beslutar att anta verksamhetsplan fdr
2020-2022 och dverltimna den till kommunstyrelsen.

Deltar ej
Sverigedemokratema, Vensterpartiet, Socialdemokratema och MiUdpartiet
deltar ej i beslutet.

Reservationer och protokollsanteckningar
Jacob Heitmann (SD) inkommer med protokollsanteckning (bilaga 1)'

Sammanfattning av drendet
Utifran beslut av Mil och Budget2020-2022 i kommunfirllmiiktige den 11
november 2019 har socialforvaitningen arbetat fram ett forslag till
verksamhetsplan for 2020'2022 med budget for 2020 ochplan 2021 och 2022'
Fdrslaget innehAller m6l och

mitt for en sund och hillbar ekonomi, mi1j6- och

klimatmiissigt hallbarhet, innovativ och serviceinriktad kommunal organisation
samt en inkluderande kommun som friimjar miinniskors livskvalitet, egenrnakt
och egenfiirstirjning. Vidare presenteras en omvdrldsanalys samt de
ekonomiska fiirutsiittningama som niimnden har att arbeta efter'
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forts.

i verksamhetsplanen:
Fiiljande avser de prioriteringar som fiireslis
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Under 2020 liiggs ett s?irskilt fokus
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pi verksarnhetsomridet bam

Beslutsundedag
44'
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 $
1-10'
Socialkontorets tjiinsteutlStande 2020-0

Beslutet ska skickas till
Controller
Socialdirekttir
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Administrativ service
Avdelningschef Missbnrk och beroende
integration
eua"inl"E .ft"f Fdrsdrjning' arbetsmarknad och
Avdelningschef Bam och unga

Utdragsbestyrkande

och unga'

'\,,1.r,

,9r"g/y,ap^tun
Protokollsanteckning gdllande Verksamhetsplan fiir socialnimnden
2020

-

2022 SNAU

Allmant:

.
.

Utfall fdr 2019 behdver laggas till itabellerna. I utkastet finns endast Budget 2019 och
ivissa fall Bokslut 2018. Ytterst relevant att se utfall 2019.
Under 2020 laggs ett sarskilt fokus pA verksamhetsomradet barn och unga - pd vilket
satt syns det i verksamhetsPlanen?

Verksamhetsplanen:

.
.
.

o
.
.
.
.
.
.

44.5. Bra att egen forsorjning poangteras/tydliggdrs
44.6. Mal "minska anvendning av fossila brenslen" = ingen minskning t.o.m. 2022
M.7. Antal interna och externa samverkansavtal ska oka = otydligt vad malvdrdena
visar. Nuvarande antal samverkansavtal (per 2019) behover laggas under "Malvarde
2019"
44.7 . Ta fram och implementera en dvergripande integrationsstrategi - alltfor
knapphdndig information
44.7 Verka fdr social h6llbarhet genom fler individer kommer i sysselsaftning = bor ha
ett eget milvdrde?
44.7 Medborgarkontor - lnnebdr?
44.8 Omvdrld och forutsattningar: kvotflyktingar. Vet vi hur minga som fdrvantas
komma till kommunen? Minskar antalet ovriga anvisade till fdljd? Har det tagits h0jd
for de 0kade kostnaderna i budgeten?
44.8 Omvdrld och forutsiittningar: Bra med fokus pa att faststella rutiner och metoder
for att motverka felaktiga utbetalningar. Nemnden m6ste ges mdjlighet att setta sig in
i detta. Hur stort ar problemet, vad gor man och vad maste goras bdttre?
44.9 Omviirld och forutsettningar. Bra med efterfr6gan av iydligare Aterkoppling kring
kommunens finansieringsprinciper kopplat till namndens uppdrag.
Risken ar stor att namnden er underfinansierad 2020 alternativt att tillreckliga
besparingsinitiativ inte har synliggjorts
44.10 Ekonomi. Utfall 2019 efterfr6gas

Sverigedemokraterna saknar fdljande i verksamhetsplanen 2020:

.

-1.,

i.

F<irs<irjningsstiid och integration.
De vi ser en avmattning i konjunkturen samt att det er svart fdr nyanlanda att f6 jobb
efter etableringstiden (tu6 6r), vill vi se ett okat fokus pa hur dessa tva omraden skall
hanteras. I verksamhetsplanen konstateras det att eft okat fokus skall l-iggas pA
egenforsdrjning genom ett andrat arbetssett, men vad innebar defta i praktiken?
Vidare stAr det att 30 % av de inskrivna p€r arbetsfdrmedlingen i Norrtalje saknar
gymnasieutbildning och aft det ar oklart vilka typer av program som kommer finnas fdr
dem som st6r lAngt ifr6n arbetsmarknaden. Vad innebiir det fOr m6let att fA in fler
manniskor i egen forsorjning av hur avser man losa defta?

I

Sverigedemokraterna fiireslir ddrfdr att fOretriidare f0r arbetsfdrmedlingen under
2020 besoker namnden och redogor for hur deras arbete faKiskt fungerar i dagslaget
fdr att
1) fd miinniskor lingt iftan arbetsmarknaden in i arbete
2) redogdr for hur de skall fA fler nyanlenda redo for arbete efter etableringstiden (tva
ar)
3) redogor fdr hur samverkan med sociatjansten fungerar/inte fungerar.

Oavsiktliga eller avsiktliga uppgifter inom f6rsdrjningsstdc.
Ldsningar pi att komma rit felaktighet eller fusk tenderar att vara mer fysiska
moten/kontroller/uppfoljningar. Nemnden behdver fa redogjort for vad'faststellda
rutiner och metodef' fdr att motuerka felaktiga utbetalningar inneb€ir i praKiken?
Slutligen konstaterar Sverigedemokraterna att nemnden ar ansvarig fdr
arbetsmarknadspolitiska atgarder men att det har egnats liten eller ingen tid 6t defta
under 2019. Det vore yfterst olyckligt om detta icke-fokus isjafua nemnden fortskrider
under 2020.

Med hensyn till ovan deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet i SNAU,

200116 Nonffilje
FOr Sverigedemokratema i socialnemnden, Andrea Kronvall
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llplan 2020 -2022

Beslut
Socialniimnden beslutar att anta intemkontrollplan for socialniimnden

fiir

peioden2020-2022.

Sammanfattning av erendet
Ndmndemas ansvar fiir den intema kontrollen anges i 6 kap 7$ i
Kommunallagen. Det iir alltid respektives n2imnd som har ansvaret for att
utforma en god intemkontroll och stl.rning, att den iir tillriicklig och att
verksamheten bedrivs pi ett dvrigt tillfredst?illande stitt.
Socialforvaltningen har upprdttat en riskanalys samt utifrAn den en
intemkontrollplan fft 2020 dver omriden diir beddmning iir att det finns behov
av kontroller.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 $ 45.
Socialkontorets tjiinsteudetande 2020-01-10.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirektiir
Avdelningschefer socialkontoret
Controller socialkontoret

Justerandes sign
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Revidering av socialnamndens delegationsordning
Beslut

Socialniimnden i Norrtiiije kommrm beslutar att anta socialkontorets fdrslag
revidering av socia'lnimndens delegationsordning avseende vissa beslut om
ekonomiskt bistdnd.

till

Sammanfattning av drendet
Det har frankommit behov av att delegera beslutanderiltt avseende vissa tlper
av beslut om ekonomiskt bistand till handliiggare fors6q'ningsst<id
(soflhandl2iggare), socialselcreterare sarrt gruppledare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 $ 46.
Socialkontorets tjdnsteutl&tande 2020-01 -07.

Beslutet ska skickas till
F6rvaltningsdirekt6r
Avdelningschef Fdrsdrjning, arbetsmarknad och integration
Kvalificerad uhedare LG
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Yttrande iiver ftirslag till revidering av A-delen i
namndernas reglemente
Beslut
Socialniimnden beslutar att tillstyrka de foreslagna iindringama av A-delen
niimndemas reglemente.

i

Sammanfattning av irendet
Socialniimnden har givits m6jlighet att yttra sig iiver kommunstyrelsekontorets
fi5rslag till revidering av A-del i niimndernas regJemente.
Kommunstyrelsekontoret foreslar iindringar och tilldgg i A-delen i niimndemas
reglemente avseende rubricering och avsnittsindelning, utbilclningsansvar {iir
niirmden av ftirtroendevalda och anstiillda, presidiets sammanslithring och

uppgrfter, ordfijrandes emAttare samt beslutsforhet i presidium och utskott.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 $ 48.
Socialkontorets tjiinsteufl Atande 2020-01 -l 0.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign
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Ansiikan om tillstind fiir ftirsiiljning av tobaksvaror,
Tempo Vreta handel, Norrtdlje
Beslut

Socialniimnden i Norrtiilje kommun beslutar att bevilja Vreta Handel Norrtlilje
AB, organisationsnummer 559054-6494, nflstand for detaljhandel med
tobaksvaror vid ftirsiiljningsstdllet Tempo Vreta Handel, Nontiilje.

Sammanffitning av Srendet
Vreta Handel Norrtlilje AB, organisationsnummer 559054-6494, ans6kan om
tillstand for forsiiljning av tobak p6 Ternpo Vreta Handel, Stora Bjdrkniisviigen
2, Nontiilje inkom 2019- 10-21.
Den utedning som ligger till grund for beslut visar inte p6 ndgot
anmiirkningsviirt. Tilist6ndsgruppen har fimnit att s6kanden kan medges
tobakstillst6nd fiir lorsiiljning av tobaksvaror i detaljhandel.

Beslutsunderlag
Arbekutskottets protokoll 2020-01-16 $ 47.
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskydclskontors tjiinsteutlitande 2019-12-12.

Beslutet ska skickas till
S6dra Roslagens mi1j6- och hiilsoskyddskontor
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Ansiikan om serveringstillst&nd, tsli Krogen, Hallstavik
Beslut

1 . Socialniimnden i Norrtiilje kommun bifaller Berazi Sweden ABs, 559i 807044, ans6kan om stadigvarande seweringstillstand till allmiinheten ftir
servering av stark61, vin, sprit och andra j iista alkoholdrycker pA serveringsstdlle Bli krogen med serveringstid mellan kl. I 1.00 - 01.00 inomhus och

mellan kl. I 1.00 -23.00 utomhus.

2. Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens
utgang.

Sammanfattning av drendet
Berazi Sweden AB, 559180-7044, ansdker om stadigvarande serveringstillstand av alkoholdrycker till allmiinheten pi serveringsstdlle Bli kogen,
Tulkaviigen 25, Hallstavik. Sdkt serveringstid iir I 1.00 - 01.00 inomhus och
11.00 - 23.00 utomhus.
Remissinstansema redovisar inget anmiirkningsviirt. Tillstindsgnrppen har
efter utredning fuirnit att det s6kande bolaget kan beviijas serveringstillst6nd.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 $ 49.
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontors tjiinsteutlitande 2020-01-09.

Beslutet ska skickas till
Sodra Roslagens miljd- och hiilsoskyddskontor

Justerandes sign
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Meddelanden
Meddelas och liiggs

till handlingarna.

Kommunfullmiktige
Dnr: SN20-15 700
Antagande av mdl och riktlinjer fiir Nontiilje kommun giillande arbetet med
nationella minoriteter i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetssprik

Kommunfullmiiktige
Dnr: SN20-14 700
Antagande av reviderade 2igardirektiv fdr Norrtiilje kommunhus AB och
NKAB-koncemen

Kommunfullmiktige
Dnr: SN20-13 700
Antagande av reviderat intemkonfollreglemente ftir Norrtiilje kommun

Kommunfullmiiktige
Dm: SN19-321
Godkiinnande av taxa fiir tillsyn och konholl enligt lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produlter

Kommunstyrelsen
Dm: SNl9-1 042
Ekonomisk mdnadsrapport per olilober 2019 ftir Norrt?ilje kommun

Kommunstyrelsen
Dnr: SN18-353 700
Utniinurande av dataskyddsombud i Norrtiilje kommrur

Kommunstyrelsen
Dnr: SN19-1094 280
Antagande av strategisk lokalfors6{ningsplan fiir Norrtiilje kommun
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Komrnunstyrelsen
Dnr: SNl9-817 705
Antagande av regional 6verenskommelse om samverkan vid utskivning fren
sluten hiilso- och sjukvird i Stoclholms liin
Region Stockholm SLL
Dm: SNl9-1125 709
Slutapport Regionalt Resurscentrum psykisk hiilsa i region StoclholmGotland
SKR-Sveriges Kommuner och Regioner
Dnr: SNl9-1098 700
Ersiithringar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
cirkuliir 19:45

61

2020,

SRMH-Siidra Roslagens milj6- och hilsoslrydrlsniimnil
Dnr: SN20-12 462
Awegishering av livsmedelsadiigping Campus Gemensamhetsboende
Socialkontoret
Dnr: SNl9-120 008
SCB Officiell statistik november 2019
Socialkontoret
Dnr: SN19-120 008
SCB Officiell statistik december 2019
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Dm: SN 20-23 700

Anmdlan om delegationsbeslut
Meddelas och l6ggs

till handlingama.

Diidsboanmiilan. 6 st.
(2019-l l-01 - 2019-l r -30)
Delegationsbeslut giillande alkohollagen och tobakstillstind SRMH
Q0r9 - L2-0r - 2019 -12-3 r)
Delegationsbeslut giillande forsiit'ningssttid/ekonomiskt bistdnd
(2019 - t2-0 | - 20t9 - r2-3 r)
Delegationsbeslut gdllande utoedning och behanclling Bam och Unga
Q0 19 - r2-0r - 2019 -12-3 1)
Delegationsbeslut giillande uhedning och behandling Mssbruk och beroende
(2019 -12-0r - 2019 -r2-3 r)
Beslut i b'rtdskande iirendeq enligt 6 kap. 39 g I(I (ordfbrandebeslut)
Q0 | 9 -r 2-0r - 20r 9 -r2-3 1)
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Informationsirenden
Meddelas och lflegs

dll handlingama.

Infonnation fi *n ordforande.
Information frin socialdircktiir.
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