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SN § 75
Val av justerare
Socialnämnden beslutar:
att utse Roland Forsberg (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum den 1 juni 2011.
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SN§76
Allmän information
Förvaltningschefen och förvaltningsekonom redovisar delårsrapport 1.
Avdelningscheferna Pia Blomgren, Catarina Odenberg, Staffan Bardach och
Christer Eklund deltar.
Förvaltningschefen återrapporterar uppdrag från socialnämnden att utreda och
ge förslag på hur socialnämndens arbetsmarknadsenhet kan organiseras.
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Dnr SN 11-1 042

Delårsrapport per 30 april 2011
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna delårsrapport per 30 april 2011 i enlighet med bilagor samt
överlämna dessa till kommunstyrelsen,
att ställa sig bakom förvaltningschefens beslutade åtgärder i syfte att eliminera
prognostiserat underskott som sina egna samt att dessa, om ej annat beslutas,
upphör 2011-09-30,
att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att undersöka möjligheterna till
delad vårdkostnad med andra huvudmän samt att be kommunstyrelsen vara
behjälplig i tydliggörandet gällande ansvarsfördelningen mellan
Socialnämnden och Tiohundranämnden. Återapportering av uppdraget skall
ske senast på nämndens sammanträde i oktober.
Hanna Stymne Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maija kohtanen (S), Lars
Sundberg (S) samt Maria Eriksson (MP) deltar inte i beslutet avseende
förvaltningschefens beslutade åtgärder i syfte att eliminera prognostiserat
underskott.
Bakgrund
Socialkontoret redovisar delårsrapport per 30 april 2011.
Beslutande sammanträde
Yrkande
B i no Drummond (M) yrkar att socialnämnden godkänner delårsrapport per 30
april 2011 i enlighet med bilagor samt överlämna dessa till kommunstyrelsen,
att ställa sig bakom förvaltningschefens beslutade åtgärder i syfte att eliminera
prognostiserat underskott som sina egna samt att dessa, om ej annat beslutas,
upphör 2011-09-30, att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att undersöka
möjligheterna till delad vårdkostnad med andra huvudmän samt att be
kommunstyrelsen vara behjälplig i tydliggörandet gällande
ansvarsfördelningen mellan Socialnämnden och Tiohundranämnden.
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SN § 77 forts.
Återapportering av uppdraget skall ske senast på nämndens sammanträde i
oktober.
Hanna Stymne Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maija kohtanen (S), Lars
Sundberg (S) samt Maria Eriksson (MP) yrkar att socialnämnden till
kommunstyrelsen äskar ytterligare medel så att budgeten kommer i balans. Det
prognostiserade underskottet om 2,3 mkr är ett resultat av volymökningar inom
vård för barn och unga och missbruksvård samt utbetalning av
försörjningsstöd, att socialnämnden bifaller Bino Drummonds (M) yrkande att
nämnden uppdrar till förvaltningschefen att undersöka möjligheterna till delad
vårdkostnad med andra huvudmän samt att be kommunstyrelsen vara
behjälplig i tydliggörandet gällande ansvarsfördelningen mellan
Socialnämnden och Tiohundranämnden.
Propositionsordning
Ordförandes ställer proposition på framställda yrkande och finner att
socialnämnden beslutar att socialnämnden godkänner delårsrapport per 30 april
2011 i enlighet med bilagor samt överlämna dessa till kommunstyrelsen, att
ställa sig bakom förvaltningschefens beslutade åtgärder i syfte att eliminera
prognostiserat underskott som sina egna samt att dessa, om ej annat beslutas,
upphör 2011-09-30, att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att undersöka
möjligheterna till delad vårdkostnad med andra huvudmän samt att be
kommunstyrelsen vara behjälplig i tydliggörandet gällande
ansvarsfördelningen mellan Socialnämnden och Tiohundranämnden.
Reservation
Hanna Stymne Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maija kohtanen (S), Lars
Sundberg (S) samt Maria Eriksson (MP) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Leif Glavstedt (V) låter anteckna till protokollet att han stödjer Hanna Stymne
Bratt (S), Roland Forsberg (S), Maija kohtanen (S), Lars Sundberg (S) samt
Maria Eriksson (MP) yrkande.
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Dnr ALKT 11-36 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen: Little Dublin
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla MB PUB och Restaurang AB:s, 556844-9655, ansökan om tillstånd
att servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Little Dublin, Norrtälje.
att serveringstiden ska vara 11.00 - 01.00 inomhus,
att serveringstiden skall vara 11.00- 22.00 utomhus.
Bakgrund
MB PUB och Restaurang AB, 556844-9655, ansöker om tillstånd att servera
starköl, vin och sprit till allmänheten på Little Dublin, Posthusgatan 8, 761 30
Norrtälje. Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-01.00 inomhus samt
11.00-23.00 utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-05.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår socialnämnden besluta att bifalla MB PUB och
Restaurang AB:s, 556844-9655, ansökan om tillstånd att servera starköl, vin
och sprit till allmänheten på Little Dublin, Norrtälje.
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Dnr A L K T 11-31 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Vätö Krog AB
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Vätö Krog AB:s, 556845-9860, ansökan om tillstånd att servera
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt sprit till allmänheten på Vätö Krog,
Vätö,
att serveringstiden ska vara 11.00 - 01.00 inomhus och utomhus.

Bakgrund
Vätö Krog AB, 556845-9860, Harg, 760 21 Vätö, ansöker om tillstånd att
servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt sprit till allmänheten på Vätö
Krog, Vätö.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-05.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-05 socialnämnden besluta att bifalla
Vätö Krog AB:s, 556845-9860. ansökan om tillstånd att servera starköl, vin,
annan jäst alkoholdryck samt sprit till allmänheten på Vätö Krog, Vätö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-05-26

SN§81
Exp. 1106 0 /
Sökanden
Handläggare
Statens
Folkhälsoinstitut
Bygg- och
miljönämnden
Polismyndigheten
Länsstyrelsen i
Stockholm

7

Dnr ALKT 111-49 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Marholmen
Grosshandlargården, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla HB Lyran Konferens, 916614-0419, ansökan om tillstånd att servera
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och sprit till allmänheten på Marholmen
Grosshandlargården, Norrtälje,
att serveringstiden till allmänheten skall vara 11.00-01.00 såväl inne som ute,
att serveringstiden till slutet sällskap skall vara 11.00-03.00 inomhus.
Bakgrund
HB Lyran Konferens ansöker om tillstånd att servera starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck och sprit till allmänheten på Marholmen Grosshandlargården,
Marholmen, 761 92 Norrtälje. Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00¬
01.00 såväl inomhus som utomhus. Sökt serveringstid till slutet sällskap är
11.00-03.00 inomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-06.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse socialnämnden besluta att bifalla HB Lyran
Konferens, 916614-0419, ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, annan
jäst alkoholdryck och sprit till allmänheten på Marholmen Grosshand 1 argården.
Norrtälje, att serveringstiden till allmänheten skall vara 11.00-01.00 såväl inne
som ute, att serveringstiden till slutet sällskap skall vara 11.00-03.00 inomhus.
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Dnr ALKT 11-41 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Simpnäs Klubb,
Björkö
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Eva Crantz, 560313-0146, ansökan om tillstånd att servera starköl,
vin, annan jäst alkoholdryck och sprit till allmänheten på Simpnäs Klubb,
Björkö,
att serveringstiden skall vara 11.00-01.00 såväl inne som ute.
Bakgrund
Eva Crantz ansöker om tillstånd att servera starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck och sprit till allmänheten på Simpnäs Klubb, Simpnäs Hamn, 760
42 Björkö. Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-01.00 såväl inomhus
som utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-06.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-06 socialnämnden besluta att bifalla
Eva Crantz, 560313-0146, ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, annan
jäst alkoholdryck och sprit till allmänheten på Simpnäs Klubb, Björkö, att
serveringstiden skall vara 11.00-01.00 såväl inne som ute.
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Dnr A L K T 11-47 702.9

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Teatern, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Restaurang Titti Cederwall AB:s ansökan om utökad serveringstid
till klockan 03.00 inomhus till allmänheten på Teatern, Norrtälje,
att som villkor meddela att minst två av polismyndigheten förordnade
ordningsvakter tjänstgör från klockan 22.00 till dess att samtliga gäster lämnat
lokalen.
Bakgrund
Restaurang Titti Cederwall AB ansöker om utökad serveringstid till klockan
03.00 inomhus till allmänheten på Teatern, Norrtälje.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-15.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-15 socialnämnden besluta att bifalla
Restaurang Titti Cederwall AB:s ansökan om utökad serveringstid till klockan
03.00 inomhus till allmänheten på Teatern, Norrtälje, att som villkor meddela
att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör frän
kloekan 22.00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.
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Dnr A L K T 11-48 702.3

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt alkohollagen:
Garaget/Terassen, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Restaurang Titti Cederwall AB:s, 556763-3820, ansökan om
tillfälligt serveringstillstånd att servera starköl, vin, annan jäst dryck och sprit
till allmänheten på Garaget/Terrassen, Posthusgatan 1, Norrtälje,
att serveringstid skall vara mellan 11.00-01.00 inomhus och utomhus under
perioden 2011-06-25 - 2011-08-27,
att serveringstid skall vara mellan klockan 11.00-03.00 inomhus och utomhus
onsdagar, fredagar och lördagar under perioden 2011-06-25 - 2011-08-13 samt
att vid serveringstid till klockan 03.00 som villkor meddela att minst två av
polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22.00 till
dess att samtliga gäster lämnat lokalen.
Bakgrund
Restaurang Titti Cedervall ansöker om tillfälligt serveringstillstånd att servera
starköl, vin. annan jäst dryck och sprit till allmänheten pä Garagct/Terrassen
med adress Posthusgatan 1, Norrtälje. Sökt serveringstid är mellan kloekan
11.00-01.00 inomhus såväl som utomhus under perioden 2011-06-25 2011-08-27 samt mellan klockan 11.00-03.00 inomhus såväl som utomhus
onsdagar, fredagar och lördagar under perioden 2011-06-25 — 2011-08-13.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlätande 2011-05-23.
Tj ä n s t e m a n n a b e redning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-23 socialnämnden besluta att bifalla
Restaurang Titti Cederwall AB:s. 556763-3820, ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd att servera starköl, vin, annan jäst dryck och sprit till
allmänheten på Garaget/Terrassen, Posthusgatan 1, Norrtälje, att serveringstid
skall vara mellan 11.00-01.00 inomhus och utomhus under perioden
2011-06-25 - 2011-08-27, att serveringstid skall vara mellan klockan 11.00¬
03.00 inomhus och utomhus onsdagar, fredagar och lördagar under perioden
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2011-06-25 - 2011-08-13 samt att vid serveringstid till klockan 03.00 som
villkor meddela att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter
tjänstgör från klockan 22.00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.
Beslutande sammanträde
Titti Cederwall lämnas företräde inför nämnden.
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D n r A L K T 11-50 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Älmsta Kanalcafé
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Älmsta Kanalcafé HB:s, 969734-1221, ansökan om tillstånd att
årligen under perioden 1 april till 31 oktober servera starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck och sprit till allmänheten på Älmsta Kanalcafé, Älmsta,
att serveringstiden skall vara mellan klockan 11.00-22.00 såväl inne som ute.
Bakgrund
Älmsta kanalcafé HB ansöker om tillstånd att årligen under perioden 1 april till
31 oktober servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och sprit till
allmänheten på Älmsta Kanalcafé, Norrsundsvägen 1, 760 40 Älmsta. Sökt
serveringstid är mellan klockan 11.00-22.00 såväl inomhus som utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-19.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-19 socialnämnden besluta att bifalla
Älmsta Kanalcafé HB:s, 969734-1221, ansökan om tillstånd att årligen under
perioden 1 april till 31 oktober servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och
sprit till allmänheten på Älmsta Kanalcafé, Älmsta, att serveringstiden skall
vara mellan klockan 11.00-22.00 såväl inne som ute.
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Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Väddö Golfklubb
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Lotta och Lundqvist Soppkök HB:s, 969695-7993, ansökan att
servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Väddö Golfklubb,
att serveringstiden skall vara mellan klockan 11.00-01.00 såväl inne som ute.
Bakgrund
Lotta och Lundqvist Soppkök HB ansöker om serveringstillstånd att servera
starköl, vin och sprit till allmänheten på Väddö Golfklubb, Södra Sund, 760 40
Väddö. Sökt serveringstid är mellan klockan 11.00-01.00 inomhus såväl som
utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-17.
Tj ä n s tern a n n a b e r e d n i n g
Socialkontoret föreslår i skrivelse 201 1-05-17 socialnämnden besluta att bifalla
Lotta och Lundqvist Soppkök HB:s, 969695-7993. ansökan alt servera starköl,
vin och sprit till allmänheten på Väddö Golfklubb, att serveringstiden skall
vara mellan klockan 11.00-01.00 såväl inne som ute.
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Dnr A L K T 11-37 702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen: Ankaret Restaurang,
Väddö
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Isilay Sekersöz, 740322-7049, ansökan om tillstånd att servera
starköl, vin, sprit och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Ankaret
Restaurang, Grisslehamnsvägen 2, 760 40 Väddö,
att avslå ansökan om permanent serveringstid till klockan 02.00 inomhus och
utomhus,
att besluta att serveringstiden inomhus och utomhus skall vara till klockan
01.00,
att besluta att serveringstiden inomhus skall vara till klockan 02.00 under en
försöksperiod, 2011-05-26 - 2011-12-31, för att därefter utvärderas.
Bakgrund
Isilay Sekersöz, 740322-7049, ansöker om tillstånd att servera starköl, vin,
sprit och arman jäst alkoholdryck till allmänheten pä Ankaret Restaurang,
Grisslehamnsvägen 2, 760 40 Väddö. Sökt serveringstid är mellan klockan
11.00-02.00 såväl inomhus som utomhus.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2011-05-22.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 20! 1-05-22 socialnämnden besluta att bifalla
Isilay Sekersöz, 740322-7049, ansökan om tillstånd att servera starköl, vin,
sprit och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Ankaret Restaurang,
Grisslehamnsvägen 2, 760 40 Väddö, att avslå ansökan om permanent
serveringstid till klockan 02.00 inomhus och utomhus, att besluta att
serveringstiden inomhus och utomhus skall vara till klockan 01.00, att besluta
att serveringstiden inomhus skall vara till klockan 02.00 under en
försöksperiod, 2011 -05-26 - 2011 -12-31, för att därefter utvärderas.
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SN Dnr 11-42 700

Yttrande över Norrtälje kommuns ansökan om att ingå
förvaltningsområde för finska
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att som sitt yttrande till kommunstyrelsekontoret översända socialkontorets
tjänsteskrivelse 2011-05-03,
att socialnämnden kompenseras till fullo för eventuella merkostnader som kan
uppstå för nämnden om regeringen beslutar att inkludera Norrtälje kommun i
förvaltningsområdet för finska.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse 2011-02-14 att kommunstyrelsen
beslutar att Norrtälje kommun ansöker om att ingå i förvaltningsområde för
finska. Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-23 att remittera ansökan till
samtliga nämnder och bolag för synpunkter. Yttrandet skall vara
kommunstyrelsekontoret tillhanda senast 2011-05-31.
Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2011-05-03 socialnämnden besluta att som
sitt yttrande till kommunstyrelsekontoret översända socialkontorets
tjänsteskri velse 2011-05-03.
Politisk beredning

SNAU 12/5

Socialnämndens arbetsutskott har 2011-05-12 § 148 behandlat ärendet och
föreslagit socialnämnden besluta att som sitt yttrande till kommunstyrelsekontoret översända socialkontorets tjänsteskrivelse 2011-05-03.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Bino Drummond (M) - att besluta enligt socialkontorets förslag med tillägget
att socialnämnden kompenseras till fullo för eventuella merkostnader som kan
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uppstå för nämnden om regeringen beslutar att inkludera Norrtälje kommun i
förvaltningsområde för finska.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ställt yrkande och finner att socialnämnden
beslutar enligt Bino Drummonds (M) yrkande.
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S N § 89

Dnr 11-03 700

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Socialstyrelsen
Beslut 2011-05-05. Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild
verksamhet enligt SoL vid verksamhet Jan Emanuelsgården HVB.
Kommunrevisionen
Kallelse till presidiemöte med kommunrevisionen hösten 2011.
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Meddelanden i personliga ärenden
Meddelas och lägges till handlingarna.
Förvaltningsrätten i Uppsala
-

Dom 2011-04-13. Mål nr 8104-10 E

-

Dom 2011-04-27. Mål nr 7988-10 E
Dom 2011-04-27. Mål nr 7659-10 E
Dom 2011-05-02. Mål nr 262-11 E
Dom 2011-05-04. Mål nr 1788-11 E
Dom 2011 -05-04. Mål nr 8444-10 E
Dom 2011-05-05. Mål nr 2807-10, 3703-10, 5577-10, 5966-10
6334-10, 6871-10, 7981-10, 128-11, 695-11,
1622-11
Dom 2011-05-05. Mål nr 157-11 E
Dom 2011-05-10. Mål nr 6025-10
Beslut 2011 -04-20. Mål nr 1921-11 E
Beslut 2011 -04-20. Mål nr 1921 -11 E

-
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E. Sahlén Karlsson
E. Pettersson
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Dnr SN 11-53 700

Beslut om extra ersättning till förtroendevald med anledning av
jourtjänstgöring
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bevilja Elisabeth Pettersson (M) och Elisabeth Sahlén Karlsson (S)
tilläggsarvode med ett tusen (1000) kronor per månad med anledning av deras
jourtjänstgöring inom ramen för deras uppdrag som ledamöter i
socialnämndens arbetsutskott med bemyndigande att fatta beslut i ordförandes
ställe.
Bakgrund
När nämnden tillträdde 2011-01-01 utökades antalet ledamöter i nämnden till
elva. Detta medförde även att nämnden numer har ett arbetsutskott bestående
av nämndens presidium sam en ledamot från moderaterna och en ledamot från
socialdemokraterna. I samband med införandet av ett arbetsutskott diskuterade
arbetsutskottet inrättandet av roterande jourtjänstgöring för att fatta
ordförandebeslut alternativt beslut i ordförandes ställe i brådskande ärenden.
Nämndens presidium har fasta arvoden vilka inkluderar all ersättning för de
uppgifter som följer med uppdraget. De två övriga ledamöterna i
arbetsutskottet har enbart mötesarvode. Med anledning av den särskilda
karaktären i att tjänstgöra i socialnämndens arbetsutskott och ha jourtjänstgöring med både utökat ansvar och kravet på ständig tillgänglighet under
jourtjänstgöring, bör därför dessa uppbära extra ersättning. I överläggningar
mellan socialdemokraterna och moderaterna föreslås summan uppgå till ett
tusen kronor per månad.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Socialnämndens ordförande yrkar - att Elisabeth Pettersson samt Elisabeth
Sahlén Karlsson skall uppbära extra ersättning motsvarande ett tusen kronor
per månad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställt yrkanden och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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S N § 93
Exp. 110601
Förvaltningschef

Uppdrag till förvaltningschefen
Beslut
Socialnämnden beslutar;
att uppdra till förvaltningschefen att vid socialnämndens sammanträde
2011-06-22 lämna en redogörelse avseende personalsituationen på
socialkontoret samt en redogörelse för öppenvårdsinsatserna avseende barn och
unga.
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