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Socialkontoret, Norrtalje, kl. 13.00-l 6.05
Enligt fiirteckning

Plats och tid
Beslutande

Annica Blomsten, ltirvaltningsdirektrir
Annika Emilsson, namndsekreterare
Beatrice t{alling, nAmndadministratdr
Pia Molander Wistam, avdelningschef
Benita Overstrdm Wedin, avdelningschef
Ali Rashidi, avdelningschef
Catarina Lind6n, controller
Desir6e Nygren, kvalificerad utredare LG $ 77-87
Martin Rodell, SRMH 5 8l - 84

Ovriga deltagande

Justeringens

Socialkontoret, Baldersgatan I 7, Norrtalje.
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juni 2019

Underskrift
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sekretess.

Justerande
Hanna Stymne-Bratt

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag
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Val av justerare
Beslut
1

.

Socialniimnden utser Hanna Stymne-Bratt (S) att jiimte ordfiirande justera
dagens

2.

a

protokoll.

Justering ska iiga rum 13 juni 2019.
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Andringar i fiiredragningsllstan

B6slut
Socialniimnden fastst5ller fiiredragningslistan.
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Dnr: SN19-1 042

Beslut om manadsrapport per maj 2019
Beslut
Socialndmnden beslutar att godkiinna mAnadsrapport per maj Iiir
socialniimnden 2019 samt att uppdra till fttrvaltningen att fortsetta arbetet med
att fl en ekonomi i balans.

Protokollsanteckningar
Hanna Stymne-Bratt (S) inkommer med fcilj ande protokollsanteckning:
"Socialdemokratema delar bilden av att etgiirder behdvs bAde avseende
arbetssatt och m6nga av de fiireslagna verksamhetsanpassningama. Samtidigt
anser vi att det behdvs en tydliggjord risk- och konsekvensanalys Iiir vissa av
de ftireslagna itgiirdema, samt att det behdvs en tydligare dverblick 6ver
samtliga atgarder som ar att viinta under aret".

Sammanfattning av arendet
Enligt kommunens reglemente ftr planering, styrning och uppftiljning av
verksamhet och ekonomi ska niimnder/styrelse uppriitta en minadsrapport
avseende verksamhet och ekonomi till niimnden per februari, maj och oktober.
M6nadsrapport per maj innehfiller en ekonomisk prognos ftir aret.
Per maj prognostiseras ett underskott om 23,9 mnkr. I prognosen har hiinsyn
tagits till vissa ft)reslagna atgiirder. Underskott kan friimst hiinfijras till
verksamheter inom bam och unga, ftirsdrjningsst<jd samt <iverkapacitet inom
niimndens verksamhet ftir boenden.

Pi uppdrag av kommunens ftirtroendevalda revisorer kommer en granskning
av socialniimndens institutionsplaceringar av bam och unga att genomitiras
under v6ren. Gralskningen omfattar kontroll av handliiggningstider samt
avtal strohet.

jutdrassbestyrkande
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Vidare arbetar ftjrvaltningen fortldpande med itgiirder fiir att fi en ekonomi i
balans. F6rvaltningen har i samrid med kommunstyrelsekontoret gett
revisionsbolaget EY uppdraget att se 6ver ftirvaltningens arbete med
ekonomisk styming och uppftiljning genom att:
- Genomlysa ftirvaltningens arbete med att fE ekonomi i balans
- Genomlysa ftirvaltningens prognosarbete
- BistA ltirwaltningen med ftirslag pi itgiirder att fa budget i balans
- Bisti med ftirslag pA hur ftiwaltningen kan leverera kvalitetssiikrade
ekonomiska prognoser
Resultatet av genomlysningen kommer att presenteras pi socialniimndens
sammantriide i juni.
Antalet anmiilningar avseende bam och unga har cikat drygt 32 % ph
individnivi jUimftirt med samma period ftiregAende Ar. Orosanmiilningama kan
indikera att nya behov finns avseende insatser vilket utgdr en risk avseende
eventuellt <ikade kostnader.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 $ 251.
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2019 -05 -28.

Beslutande sammantrede
Staffan ldmhammar (M) gkar att socialnZimnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets ft)rslag med tillZiggsyrkande att fttrtydliga i beslutsmeningen att
socialn?imnden uppdrar till ftjrvaltningen att fortsefta arbetet med att fl en
ekonomi i balans.

BeslutsgAng
Ordfiirande Asa Wennerfors (L) ftireslir att socialniimnden beslutar i enighet
med liirslag med Staffan 1jdmhammars tillZiggsyrkande och finner att
socialniimnden beslutar i enighet med ftirslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Socialdirektdr
Avdelningschefer vid socialkontoret
Controller socialkontoret

usterandes sign
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Antagande av 6verenskommelse gdllande samverkan
kring personer med missbruk beroende av spel om
pengar
Beslut
Socialniimnden beslutar att ftjreslA att kommunfullmiiktige antar tillZiggsdverenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunema i Stockholms
liin, giillande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om
pengar.

Sammanfattning av arendet
Med anledning av ett tilldgg i socialtjiinstlagen och hiilso- och sjukvardslagen
jiimstdlls missbruk/beroende av spel om pengar med kemiskt beroende av
alkohol och andra substanser, varltir Region Stockholm och liinets kommuner
rekommenderas att anta tillaggsdverenskommelsen "Samverkan giillande
personer med missbruk/beroende av spel om pengar". I tiverenskommelsen
definieras huvudmiinnens gemensamma ansvar fiir behandling och stddinsatser
giillande milgruppen samt anhdriga,/niirstiende.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 $ 252.
Socialkontorets tj?insteutlAtande 2019 -05 -21.

Beslutet ska skickas till
KommunstyrelserVkommunfullmiiktige
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Revidering av socialnamndens delegationsordning
Beslut
. Socialniimnden beslutar att anta, med stiid av 6 kap. 37 $ och 7 kap. 5 $
kommunallagen (2017 :725),socialkontorets forslag till revidering av
1

socialniimndens delegationsordning att giilla omedelbart.
2. Tidigare delegationsordning daterad 2019-01-24 upph<ir att giilla.

Sammanfaftning av Srendet
Socialkontoret har sett 6ver delegationsordningen avseende Stidra Roslagens
hiilso- och miljdniimnds (SRMH) delegation med syfte att for socialndmndens
riikning si l6ngt 1ag tilliter, planera och genomfora den operativa tillsyn som
Aligger kommunema enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter samt lagen om receptfiia liikemedel och med de avgrdnsningar som
finns i giillande avtal mellan kommunema.

Fiirteckningen av fiirordnade tjiinstemen som fbr besluta
vissa iirenden har uppdaterats.

i

niimndens v2ignar

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 $ 253.
Socialkontorets lZinsteutlitande 2019-05-24.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrel sekontoret/florfattningssaml ingen
Socialdirekttir
Socialkontoret kvalificerad utredare ADM
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Anscikan om stadigvarande serveringstillstAnd pA
serveringsstiille S/S Norrtelje, Hamnplan 1
Beslut

& Fun AB's,
om stadigvarande serveringstillstind till allmiinheten fijr stark6l, vin,

1. Socialniimnden beslutar att avsl& Raouf food

ansdkan

spritdrycker och andra jiista alkoholdrycker, med serveringstid mellan klockan
I 1:00- 0l :00 inom- och utomhus, pi serveringsst2ille S/S Norrtelje.
2. Socialniimnden beslutar att bifalla Raouf food & Fun AB's,
ans6kan om stadigvarande serveringstillstand till allmiinheten ftir stark6l, vin,
spritdrycker och andra jiista alkoholdrycker, med seweringstid mellan klockan
11:00- 01:00 inomhus och 11:00 -22:00 utomhus, pA serveringsstiille SiS

Nonlelje.
3. Socialniimnden beslutar att bifalla serveringstid utomhus till klockan 01:00
under en prdvotid fram till och med 2020-06-01.

4. Som villkor meddela att uteseleringen ska vara utrymd senast 22.30
niir serveringstiden iir till 22.00 utomhus.

Sammanfattning av drendet

ansdker om stadigvarande
Raouf food & Fun Ab,
serweringstillst6nd till allmiinheten fttr stark61, vin, sprit och andrajiista
alkoholdrycker pi serveringsstiille S/S Nontelje, med adress Hamnplan 1. Sdkt
serveringstid iir mellan klockan 1 1 :00 - 01 :00 inom- och utomhus.
Remissinstansema redovisar inget anmiirkningsviirt. Serveringstiden utomhus
iiireslas medges med en prdvotid med anledning av att det nu finns bostlder i
niirheten i ett nybyggt omride
TillstAndsgruppen har efter utredning funnit att det sdkande bolaget kan
bevilj as serveringstillstind.

lutdrassbestyrkande
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 $ 254
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontors tj:insteutletande 2019-05-26

Beslutet ska skickas till
Sddra Roslagens

milj6- och hdlsoskyddskontor
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Ansiikan om serveringstillstand, Parken Bar & Lounge
Beslut

l.

Socialniimnden beslutar att avsli Norrtiilje Parken Bar & Lounge AB:s,
, ans6kan om stadigvarande serveringstillstind till allmiinheten
fiir stark<il, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker med serveringstid 1l:00
01:00 utomhus, pi serveringsstiille Parken Bar & Lounge.
2. Socialniimnden beslutar att bifalla Norrtiilje Parken Bar & Lounge AB:s,
, ans6kan om stadigvarande serveringstillstind till allmiinheten
f<ir stark<il, vin, sprit och andra jiista alkoholdrycker med serveringstid I 1:00
22:00 utomhus, pi seweringsstiille Parken Bar & Lounge.
3. Socialn?imnden beslutar att bifalla serveringstid utomhus
under en prdvotid fram till och med 2020-06-01.

5. Tillstandet giiller under fiirutsiittning att remissvaret frin kronofogden
inte visar pi nigon {iirekomst av skulder hos personema med betydande
infllande eller sdkandebolaget.

Sammanfattning av Srendet
Norrtiilje Parken Bar & Lounge AB,

, ans6ker om stadigvarande
serveringstillstAnd till allmiinheten pi serveringsstiille Parken Bar & Lounge.
S6kt serveringstid iir 1 I :00 - 0l :00 utomhus.
Remissinstansema redovisar inget som stAr i vdgen for att ans<ikan beviljas.
Serveringstiden {6reslis medges med ett irs pr<ivotid. Tillstindsgnrppen har
efter utredning funnit att det srikande bolaget kan beviljas serweringstillstind.

(_

,'\i\!

( ""

-

till klockan 01:00

4. Tillstindet giiller under forutsiittning att bolaget registrerar sig som
Livsmedel sanliiggning.
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Boslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 0 255
Siidra Roslagens miljii- och hiilsoskyddskontors tjiinsteudetande 2019-05-27

Beslutet ska skickas tlll
S6dra Roslagens

miljti- och hiilsoskyddskontor
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Anstikan om serveringstillstand, Nisch Sommar/Sparren
Golfrestaurang
Beslut
Socialniimnden beslutar att bevilja Kommanditbolag Nisch Sommar:
, ans<ikan om stadigvarande seweringstillstind till allmibheten fijr stark6l,
vin, sprit och andra j?ista alkoholdrycker, pd serveringsstiille Nisch Sommar/
Sparren golf med serveringstid inom- och utomhus dagligen frAn kl. 11:00 till
01:00.

Sammanfattning av drendet
, ansdkte om seweringstillstind
irligen iterkommande under
perioden ftirsta april t o m 31 december. Sdkt serveringstid dagligen inom- och
utomhus fran kl I 1:00 till 0l:00.
Remissinstansema redovisar inget anmiirkningsviirt. Tillstindsgruppen har
efter utredning funnit att det sdkande bolaget kan beviljas serveringstillstind
med serveringstid inom- och utomhus dagligen frin kl I 1 :00 till 0l :00.

Kommanditbolag Nisch Sommar,

pA serveringsstiille Nisch Sommar/Sparren golf

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 $ 256
Sddra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontors tjansteutletande 2019-05-29

Beslutet ska skickas till
S6dra Roslagens mi1j6- och h?ilsoskyddskontor
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Meddelanden
Meddelas och liiggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Dnr: SN19-567 007
Ythande giillande granskning av kommunens inkdpsprocess
Socialjouren nordost
Dnr: SNl9-535 700
Socialj ouren nordost verksamhetsplan 2019

Linsstyrelsen Stockholm
Dnr: SNl9-581 133
Justerad anvisningsmodell

fiir ensamkommande bam och anvisningsandelar

2020

Migrationsverket
Dnr: SNl9-581 133
Redovisning av uppdrag 12 i Migrationsverkets regleringsbrev - justerad
anvisningsmodell och andelar 2019 fijr ensamkommande bam

Socialkontoret
Dnr: SN19-120 008
SCB Officiell statistik mai 2019
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AnmSlan om delegationsbeslut
Meddelas och liiggs till handlingama.

Delegationsbeslut giillande alkohollagen SRMH
(2019-05-01 2019-05-3 I )
Delegationsbeslut giillande ftirsdrjningsst6d/ekonomiskt bistind
(201 9-05-01
- 20 19-0s-3 1)
Delegationsbeslut galhnde utredning och behandling Bam och Unga
(2019-05-01 - 201 9-05-3 I )
Delegationsbeslut giillande utredning och behandling Missbruk och beroende
(2019-0s-01 - 2019-0s-3 1)
Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkstiillda beslut enligt 4 kap. 1
SoL
Beslut i bridskande 2irenden, enligt 6 kap. 39 $ KL (ordftirandebeslut)
(201 9-05-01 2019-05-3 1 )
-

lutdrassbestyrkande
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lnformationsirenden
Meddelas och liiggs till handlingama.

Information om ekonomi i jimfiirelse, controller Catharina Lind6n.
Information frAn Emst & Young gdllande revision.
lnformation om

RP{AI

BoU, avdelningschef Pia Molander Wistam.

Information frin ord6rande.
Infonnation

Sida

ffin 6rvaltningsdirektiir.

Utdragsbestfkande

