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Plats och t i d
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NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2010-09-09

SN § 270
Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att utse Hanna Stymne Bratt (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum den 14 september 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-09-09

Socialnämnden

2

SN § 271
Allmän information
Förvaltningschefen informerar om implementeringen av socialnämndens beslut
att införa en beroendemottagning för unga i Norrtälje kommun.
Förvaltningschefen konstaterar att det behövs nya ändamålsenliga lokaler bl. a
för att uppfylla leraven i arbetsmiljölagen, innan verksamheten kan påbörjas.
Frågan om lämpliga lokaler för verksamheten är akut och har högsta prioritet
hos kommunens lokalcontroller samt i kommunens lokalsamberedningsgrupp.
1 :e socialsekreterare Ingela Hellman och socialsekreterare Yrsa Wallin
redovisar enskilt ärende § 272.
Avdelningschef Lotta Stensö redovisar ärende 12 samt återkopplar fråga om
anmälningar avseende barn och unga som inkommit till förvaltningen.
Förvaltningschef och avdelningschef Lotta Stensö redovisar ärende § 278.
Avdelningschef Sven Broström redovisar enskilda ärenden §§ 275, 276, 277.
1 :e socialsekreterare Benita Öfverström Wedin redovisar fråga i enskilt ärende
från sammanträdet 2010-08-26, § 261.
Socialsekreterare Pekka Hyvärinnen redovisar enskilt ärende § 2 8 1 .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp. 1009/O
Socialchef

2010-09-09

SN§278

10

Dm SN 10-51 001

Organisationsförändring inom socialkontoret
Del 3 beskrivning gällande organisationsstruktur och
verksamhetsinriktning för avdelningen öppenvård barn och ungdom
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna det presenterade förslaget avseende
organisationsstruktur och inriktning för avdelningen öppenvård barn
och ungdom samt
att godkänna att resurserna för det kommun gemensamma
preventionsarbetet organiseras direkt under socialchef.
Bakgrund
Mot bakgrund av socialstyrelsens skärpta krav på ledningssystem, våra av
kommunfullmäktige och socialnämnden beslutade mål samt förslag till
förbättringar som presenterats i ett antal revisionsrapporter behöver
socialkontorets organisation förändras när det gäller vårt arbete inom
ansvarsområdena utredningar och öppenvård för barn och ungdom och inom
vårt arbete med missbruk och beroende. Ett övergripande förslag har tagits
fram av socialkontorets ledningsgrupp. I korthet innebär förslaget följande:
En avdelning kommer att ansvara för utredning och myndighetsbeslut
gällande barn och unga, familjerätt och familjehems vård.
En avdelning kommer att ansvara för förebyggande arbete, råd, stöd och
öppenvård riktat barn/unga och deras familjer.
En avdelning kommer att ansvara för arbete med missbruk och beroende
(alla åldersgrupper).
Socialnämnden beslutade om del 1 i omorganisationen 2010-05-20 SN § 161,
införande an gemensam avdelning för utredning och myndighetsbeslut gällande
barn och unga, samt om del 2 2010-06-23 SN § 219, införande av beroende
mottagning för unga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN § 278 forts.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret redovisar skrivelse 2010-08-25 och föreslår
socialnämnden besluta att godkänna det presenterade förslaget
avseende organisationsstruktur och inriktning för avdelningen
öppenvård barn och ungdom samt att godkänna att resurserna för det
kommun gemensamma preventionsarbetet organiseras direkt under
socialchef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp. 1009 /O
Socialchef

2010-00-00

SN § 279

12

Dm- SN 10-107 023

Beslut om tillsättande av avdelningschef för socialkontorets öppenvård
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att anställa Staffan Bardach som avdelningschef för socialkontorets öppenvård
för barn och unga samt,
att delegera till förvaltningschefen att upprätta anställningsavtal med Staffan
Bardach.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redovisar ärendet. Totalt inkom 11 ansökningar till
tjänsten. Två intervjuer har genomförts av socialkontorets ledningsgrupp samt
av personalrepresentanter på socialkontoret. Referenstagning har genomförts.
Socialkontorets ledningsgrupp samt personalrepresentanter förordar att Staffan
Bardach anställs som avdelningschef. Information om ärendet har genomförts i
socialkontorets LOSAM 2010-08-31.
Förvaltningschefen föreslår med stöd av detta att socialnämnden beslutar att
anställa Staffan Bardach som avdelningschef för socialkontorets öppenvård för
barn och unga samt att socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att
upprätta anställningsavtal med Staffan Bardach.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN § 280
Exp. 100909
Sökanden
Tillståndsenheten
Närpolisen
Norrtälje

13

ALKT 10-84 702.3

Ansökan om utökad serveringstid enligt Alkohollagen (1994:1738),
Restaurang Titti Cederwall AB, Teatern, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Restaurang Titti Cederwall AB:s ansökan om serveringstid till
allmänheten mellan klockan 11.00-03.00 fredagar och lördagar, samt dagen
före helgdagar och röda dagar under tidsperioden 2010-09-01 - 2011-08-31 på
Teatern, Norrtälje,
att som villkor för den utökade serveringstiden meddela att bolaget skall ha två
av polismyndigheten förordnade ordningsvakter på serveringsstället som
tjänstgör mellan klockan 22.00 och till sista gästen lämnat serveringsstället alla
dagar då serveringstid medgivits längre än till klockan 01.00,
att paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Restaurang Titti Cederwall AB ansöker om tillfälligt tillstånd att servera
starköl, vin och sprit till allmänheten på Teatern, med adress Öströms gränd,
Norrtälje.
Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-03.00 fredagar och lördagar, samt
dagen före helgdagar och röda dagar under tidsperioden 2010-09-01 2011-08-31.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2010-09-01.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2010-09-01 socialnämnden besluta att avslå
Restaurang Titti Cederwall AB, 556763-3820, ansökan om utökad
serveringstid på Teatern, Norrtälje, att paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. SN § 280
Beslutande sammanträde
Yrkande:

Åke Malmström (KD), Margit Odelsparr (M), U l f Broander (M), Christin
Andersson (FP), Hanna Stymne Bratt (S), Barbro Malm (S) och Aleksander
Srndovic yrkar att socialnämnden beslutar att bifalla Restaurang Titti
Cederwall AB:s ansökan om serveringstid till allmänheten mellan klockan
11.00-03.00 fredagar och lördagar, samt dagen före helgdagar och röda dagar
under tidsperioden 2010-09-01 - 2011-08-31 på Teatern, Norrtälje, att som
villkor för den utökade serveringstiden meddela att bolaget skall ha två av
polismyndigheten förordnade ordningsvakter på serveringsstället som tjänstgör
mellan klockan 22.00 och till sista gästen lämnat serveringsstället alla dagar då
serveringstid medgivits längre än till klockan 01.00 samt att paragrafen justeras
omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

