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SN § 203
V a l av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att utse Hanna Stymne Bratt (S) att j ä m t e ordförande justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum den 23 j u n i 2010.
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Utdragsbestyrkande
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SN § 204
Allmän information
1 :e socialsekreterare Benita Öfverström Wedin informerar om enskilda ärenden
214,215,216 §§.
Sektionschef Catarina Odenberg informerar om enskilda ärenden 206, 207,
208, 209 §§ och ärendet 218 §. Ärendena 187, 188, 189 §§ återrapporteras från
sammanträdet 2010-06-10.
Sektionschef Lotta Stensö informerar om enskilda ärenden 210, 211,212,
213 §§ samt informerar om hur fältverksamheten skall bedrivas under
sommaren 2010.
Socialchefen informerar om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
Socialchefen informerar om den pågående avvecklingsplanen avseende
verksamheten Glappet.
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Förvaltningsekonom
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SN§205

Dnr SN 10-1 042

Delårsrapport per 31 maj 2010
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna månadsrapport per 31 maj 2010 i enlighet med bilagor samt
överlämna dessa till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Socialkontoret redovisar månadsrapport per 31 maj 2010.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-09 socialnämnden besluta att
godkänna månadsrapport per 31 maj 2010 i enlighet med bilagor samt
överlämna dessa till kommunstyrelsen.
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Dnr SN 10-73 700

Exp. 1006
Kommunstyrelsen
Socialchef

Yttrande avseende förslag på riktlinjer för kameraövervakning i Norrtälje
kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att som yttrande t i l l kommunstyrelsen översända socialkontorets
tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-05 att överlämna förslag
t i l l riktlinjer för kameraövervakning t i l l samtliga nämnder och avdelningar
inom kommunstyrelsen för samråd. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2010-06-30.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-14 socialnämnden besluta att som
yttrande till kommunstyrelsen översända socialkontorets tjänsteutlåtande
2010-06-14.
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Dnr SN 10-68 759

Yttrande avseende Socialstyrelsens granskning av familjevården i
Norrtälje kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att som yttrande t i l l socialstyrelsen översända socialkontorets tjänsteutlåtande
2010-06-14.
Bakgrund
Familjehemsvården i Norrtälje kommun har 2007 granskats av Länsstyrelsen
p å uppdrag av Regeringen. En uppföljande tillsyn har genomförts för att se om
tidigare brister åtgärdats. Socialstyrelsen önskar få en skriftlig redovisning
senast 2010-06-23.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-14 socialnämnden besluta att som
yttrande till socialstyrelsen översända socialkontorets tjänsteutlåtande
2010-06-14.
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Dnr SN 10-51 001

Organisationsförändring inom socialkontoret
Del 2 gällande uppbyggnad av öppenvårdsmottagning för beroendefrågor
riktat till ungdomar 13-23 år
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna den presenterade planen för uppbyggnad av en
beroendemottagning riktad t i l l ungdomar i Norrtälje kommun,
att inom nuvarande organisation omvandla två befintliga tjänster inom
ungdomssektionens öppenvård t i l l behandlartjänster,
att den nya mottagningen beräknas starta sin verksamhet fr.o.m. 2010-09-01
och får sin tillhörighet inom avdelningen för arbete med missbruk- och
beroende,
att en uppföljning av verksamheten skall presenteras för socialnämnden senast
2011-03-31,
att begära tilläggsanslag för att täcka ökade kostnader för nya lokaler samt för
två nya behandlartjänster under 2011,
att begära att Tiohundranämnden snarast prövar frågan om att medverka i
uppbyggnaden av en mottagning för unga med beroendeproblem enligt här
presenterad modell.
Bakgrund
2009 antog kommunfullmäktige, Kommunförbundet i Stockholm län samt
Stockholms läns landsting dokumentet "Policy för att förebygga och behandla
missbruk och beroende". I policyn rekommenderas bland annat att
specialiserade mottagningar för unga och unga vuxna skall finnas för
behandling av ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik.
Idag erbjuder Norrtälje kommun insatser för unga med missbruks- och
beroendeproblematik genom mottagningen Ventilen samt genom
Beroenderådgivningen. Dessa insatser är långt ifrån tillräckliga för att uppfylla
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SN § 2 1 9 forts.
de krav som ställs i Socialtjänstlagen samt i den av Kommunfullmäktige
antagna policyn för att förebygga missbruk och beroende.
Socialkontoret presenterar en plan som innebär att inom den nuvarande
organisationen omvandla två befintliga tjänster inom ungdomssektionens
öppenvård t i l l behandlartjänster, att den nya mottagningen får tillhörighet inom
avdelningen för arbete med missbruks- och beroende.
Beslutsunderlaget har informerats v i d socialkontorets L O S A M 2010-06-22.
T j änstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-16 socialnämnden besluta
att godkänna den presenterade planen för uppbyggnad av en
beroendemottagning riktad t i l l ungdomar i Norrtälje kommun, att inom
nuvarande organisation omvandla två befintliga tjänster inom
ungdomssektionens öppenvård t i l l behandlartjänster, att den nya mottagningen
beräknas starta sin verksamhet fr.o.m. 2010-09-01 och får sin tillhörighet inom
avdelningen för arbete med missbruk- och beroende, att en uppföljning av
verksamheten skall presenteras för socialnämnden senast 2011-03-31,att begära
tilläggsanslag för att täcka ökade kostnader för nya lokaler samt för två nya
behandlartjänster under 2011, att begära att Tiohundranämnden snarast prövar
frågan om att medverka i uppbyggnaden av en mottagning för unga med
beroendeproblem enligt här presenterad modell.
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A L K T 10-33

A n s ö k a n om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen,
Häverösunds Hotell A B , Orionparken
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Häverösunds Hotell AB:s ansökan att servera starköl och v i n vid
serveringstillfällena 6/7, 20/7, 10/8 och 24/8, 2010 t i l l allmänheten i
Orionparken i Hallstavik mellan klockan 16.00-22.00.
Bakgrund
Häverösunds Hotell A B ansöker om att tillfälligt få servera starköl och v i n t i l l
allmänheten i Orionparken i Hallstavik mellan klockan 12.00-01.00 under
hemmamatcherna i speedway. De aktuella datumen är 27/4, 11/5, 25/5, 8/6,
6/7, 20/7, 10/8 och 24/8, 2010.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret genomförde tillsyn enligt Alkohollagen på Orionparken i
Hallstavik 2010-04-27 samt 2010-06-08. Socialkontoret konstaterade vid
tillsyntillfällena att serveringen genomfördes i överensstämmelse med
bestämmelserna i alkohollagen.

22/4

Politiskt beredning
Socialnämnden beslutade 2010-04-22 § 133 att avslå Häverösunds Hotell AB:s
ansökan om att tillfälligt få servera starköl och vin till allmänheten i
Orionparken i Hallstavik mellan klockan 12.00-01.00 under hemmamatcherna i
speedway 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 6/7, 20/7, 10/8 och 24/8, 2010.
att meddela Häverösunds Hotell A B serveringstillstånd att tillfälligt få servera
starköl och vin till allmänheten i Orionparken i Hallstavik mellan klockan
16.00-22.00, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 2010,
att socialnämnden skall ta ställning till ansökan avseende sökta
servcringstillfällcn 6/7, 20/7, 10/8 och 24/8. 2010 vid socialnämndens
sammanträde 2010-06-23.
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SN § 220 forts.
Beslutande sammanträde
Socialnämnden beslutar att bifalla Häverösunds Hotell AB:s ansökan att
servera starköl och v i n vid serveringstillfällena 6/7, 20/7, 10/8 och 24/8, 2010
t i l l allmänheten i Orionparken i Hallstavik mellan klockan 16.00-22.00.
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ALKT10-52

A n s ö k a n om serveringstillstånd enligt Alkohollagen, Ångbåtsbryggan
K r o g & Kafé, Grisslehamn

Alkoholhandläggare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Event Assistans Scandinavia AB:s ansökan om tillstånd att servera
starköl, v i n och sprit till allmänheten p å Ångbåtsbryggan Krog & Kafé,
Grisslehamn,
att serveringstiden ska vara 11.00-01.00 såväl inne som ute.
Bakgrund
Event Assistans Scandinavia A B ansöker om tillstånd att servera starköl, v i n
och sprit t i l l allmänheten på Ångbåtsbryggan Krog & Kafé i Grisslehamn.
Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-01.00 såväl inomhus som utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-08.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-08 socialnämnden besluta att bifalla
Event Assistans Scandinavia AB:s ansökan om tillstånd att servera starköl, v i n
och sprit till allmänheten på Ångbåtsbryggan Krog & Kafé, Grisslehamn, att
serveringstiden ska vara 11.00-01.00 såväl inne som ute.
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Fejans Rökeri och
Proviantbod
Alkoholhandläggare
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A L K T 10-55

A n s ö k a n om serveringstillstånd enligt Alkohollagen, Fejans Rökeri och
Proviantbod, Gräddö
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att avslå ansökan om tillstånd att servera starköl, v i n och sprit till allmänheten
p å Fejans Rökeri och Proviantbod, Gräddö då sökanden inte uppfyller kraven
enligt Alkohollagen.
Bakgrund
Fejans Rökeri ansöker om serveringstillstånd att servera starköl, vin och sprit
t i l l allmänheten på Fejans Rökeri och Proviantbod på Gräddö.
Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-22.00 utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Tjänstemannaberedning
A v de uppgifter som inhämtats från skatteverket och kronofogdemyndigheten
framgår att sökanden under en längre tid missköts sina skyldigheter j ä m t e mot
det allmänna, antalet restföringar är inte att betrakta som ett fåtal.
Socialkontoret anser således inte att Fejans Rökeri Proviantbod, 601002-1407,
med företrädare Marita Sjöblom är lämplig att meddela serveringstillstånd
enligt Alkohollagen.
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-14 socialnämnden besluta att avslå
ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Fejans
Rökeri och Proviantbod, Gräddö.
Beslutande sammanträde
Marita Sjöblom redovisar skrivelse 2010-06-18.
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Miami
Alkoholhandläggare
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A L K T 10-48

A n s ö k a n om serveringstillstånd enligt Alkohollagen, Miami, Rimbo
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Angelo Groups ansökan om tillstånd att servera starköl och v i n t i l l
allmänheten p å M i a m i , Rimbo,
att serveringstiden ska vara 11.00-23.00 såväl inne som ute.
Bakgrund
Angelo Group med serveringsställe M i a m i i Rimbo ansöker om tillstånd att
servera starköl och v i n t i l l allmänheten.
Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-23.00 såväl inomhus och utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-14 socialnämnden besluta att bifalla
Angelo Groups ansökan om tillstånd att servera starköl och v i n till allmänheten
på Miami, Rimbo, att serveringstiden ska vara 11.00-23.00 såväl inne som ute.
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D n r S N 10-3 700

Meddelanden
Meddelas och lägges t i l l handlingarna.
Kommunfullmäktige
K F § 105
Redovisning av nämndernas internkontroll 2009.
Socialstyrelsen
Beslut gällande begäran om förlängning av prövo- och implementeringstid för
BBIC.
Protokoll M B L förhandling
M B L § 11 förhandling ang. ändring av arbetsmetoder inom socialkontorets
öppenvård.
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Dnr SN 10-74 759

A n s ö k a n om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel 2010 för
att stärka stödet till våldutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld enligt den
förändrade inriktning/omfattning som presenteras i socialkontorets
tj änsteyttrande 2010-06-14,
att paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Norrtälje kommun erhöll medel från Länsstyrelsen 2005-2008 för att utveckla
arbetet avseende våld i nära relation, säkerhetsprogrammet.
Socialnämnden beslutade 2010-05-20 att ansökan om medel ifrån
Länsstyrelsen angående en utökning av nuvarande säkerhetsprogram för
våldutsatta kvinnor. Syftet med projektet var att på ett bättre sätt än tidigare
tillgodose barnens behov av stöd i familjer där det förekommer våld.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-06-14.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-06-14 socialnämnden besluta att hos
Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel 2010 för att stärka
stödet till våldutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld enligt den förändrade
inriktning/omfattning som presenteras i socialkontorets tjänsteyttrande
2010-06-14, att paragrafen justeras omedelbart.
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