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Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att utse Hanna Stymne Bratt (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum fredagen den 29 augusti 2014.
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Allmän information
Avdelningschef Catarina Odenberg och avdelningschef Kambiz Asadollahi
informerar om enskilda ärenden.
Förvaltningschefen informerar om att antalet flyktingbarn som mottagits har
ökat markant. Bedömningen är att den nuvarande höga belastningen på
mottagandet kommer att fortsätta under överskådlig tid.
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Dm: SN 14-1 042

Månadsrapport maj 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna socialnämndens
månadsrapport för maj 2014.

Sammanfattning
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2014-07-04.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2014-07-04 socialnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna socialnämndens
månadsrapport för maj 2014.
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Dnr: SN 14-187 003

Remiss - Reglemente för planering, styrning och uppföljning av
verksamheter och ekonomi i Norrtälje kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att som sitt remissvar till Kommunstyrelsen översända Socialkontorets yttrande
2014-08-12.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-28 att sända ut förslag till
reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
i Norrtälje kommun till nämnder föryttrande. Remissen inkom till
Socialkontroet 2014-06-27.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2014-08-12.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2014-08-12 socialnämnden besluta att som
sitt remissvar till Kommunstyrelsen översända Socialkontorets yttrande
2014-08-12.
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Dnr: SN 14-164 003

Antagande av riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att anta riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering,
att delge Kommunstyrelsen antagandebeslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02 att för egen del anta riktlinjer för
hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering, att uppdra till
nämnderna att anta riktlinjerna samt att uppdra till nämnderna att delge
Kommunstyrelsen antagandebeslutet.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2014-08-12.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2014-08-12 socialnämnden besluta att anta
riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering, att
delge Kommunstyrelsen antagandebeslutet.
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Dnr: SN 11-78 750

Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av
ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att som sitt remissvar till Kommunstyrelsen översända Socialkontorets yttrande
2014-08-18.

Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län beslutade 2014-06-12 att rekommendera
kommunerna att anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för
handläggning av ärenden om ensamkommande barn.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2014-08-18.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2014-08-18 socialnämnden besluta att som
sitt remissvar till Kommunstyrelsen översända Socialkontorets yttrande 201408-18.
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ALKT 702.5-2014-00026

Ansökan om serveringstillstånd, Ankaret Restaurang, Väddö
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Lihon AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för starköl,
vin, sprit och andra jästa alkohohldrycker till allmänheten på Restaurang
Ankaret på Väddö,
att serveringstiden ska vara mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och utomhus, att
verksamheten ska skötas på ett sådant sätt att omgivningen inte utsätts för
störningar,
att ovanstående förutsätter att sökanden styrker att finansieringen kring
restaurangförvärvet skett på godtagbart sätt senast 2015-12-31. Har inte en
godtagbar finansiering visats och styrkts senast 2015-12-31 upphör detta beslut
att gälla.

Sammanfattning
Södra Roslagens miliö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2014-07-11.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2014-07-11
socialnämnden besluta att bifalla Lihon AB:s ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa alkohohldrycker till
allmänheten på Restaurang Ankaret på Väddö, att serveringstiden ska vara
mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och utomhus, att verksamheten ska skötas på
ett sådant sätt att omgivningen inte utsätts för störningar, att ovanstående
förutsätter att sökanden styrker att finansieringen kring restaurangförvärvet
skett på godtagbart sätt senast 2015-12-31. Har inte en godtagbar finansiering
visats och styrkts senast 2015-12-31 upphör detta beslut att gälla.
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ALKT 702.9-2014-00092

Omprövning av beslut/ändring av serveringstillstånd avseende
vaktvillkor, Mobergs bar Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att de kvällar som servering sker till allmänheten efter kl. 01.00 ska minst två
(2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 till
dess sista gästen lämnat serveringsstället, vid personantal över 200 ska
ytterligare en vakt per 100 personer tjänstgöra,
att de kvällar som servering endast sker till slutet sällskap ska verksamheten
undantas villkor om av polismyndigheten förordnade ordningsvakter.

Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2014-07-10.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2014-07-10
socialnämnden besluta att de kvällar som servering sker till allmänheten efter
kl. 01.00 ska minst två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter
tjänstgöra från kl. 22.00 till dess sista gästen lämnat serveringsstället, vid
personantal över 200 ska ytterligare en vakt per 100 personer tjänstgöra, att de
kvällar som servering endast sker till slutet sällskap ska verksamheten undantas
villkor om av polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
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ALKT 702-2014-00048

Ansökan om serveringstillstånd, Furusunds Skärgårdsbutik, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att avslå Subtrain Furusund AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på
serveringsstället Furusunds Skärgårdsbutik, Furusund Norrtälje.

Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2014-07-11.

Tj änstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2014-07-11
socialnämnden besluta att avslå Subtrain Furusund AB:s ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för starköl, vin, sprit och
andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället Furusunds Skärgårdsbutik,
Furusund Norrtälje.

Beslutande sammanträde
Jenny Ibrahim och Bahaa Ibrahim lämnas företräde inför Socialnämnden.p
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ALKT 702.9-2014-00103

Ansökan om utökad serveringstid utomhus, Café Solsidan, Gräddö
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att avslå Sjöviken Fastighet AB:s ansökan om stadigvarande utökning av
serveringstid utomhus till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker onsdagar, fredagar och lördagar till kl. 23.00 under juni, juli
och augusti,
att bifalla Sjöviken Fastighet AB:s ansökan om utökning av serveringstid
utomhus till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker
onsdagar, fredagar och lördagar till kl. 23.00 under juni, juli och augusti under
ett års prövotid,
att som villkor meddela att uteserveringen ska vara utrymd senast kl. 23.30,
att som villkor meddela att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att
omgivingen inte utsätts för störningar.

Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2014-08-18.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse socialnämnden
besluta att avslå Sjöviken Fastighet AB:s ansökan om stadigvarande utökning
av serveringstid utomhus till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker onsdagar, fredagar och lördagar till kl. 23.00 under juni, juli
och augusti, att bifalla Sjöviken Fastighet AB:s ansökan om utökning av
serveringstid utomhus till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker onsdagar, fredagar och lördagar till kl. 23.00 under juni, juli
och augusti under ett års prövotid, att som villkor meddela att uteserveringen
ska vara utrymd senast kl. 23.30, att som villkor meddela att verksamheten ska
bedrivas på ett sådant sätt att omgivingen inte utsätts för störningar.
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ALKT 100-2014-00070

Tillsynsärende, Hotell Roslagen, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att med stöd av 9 kap 17 § meddela Hotell Roslagen N ya AB en varning,
att med anledning av bolagets egen begäran besluta om ändrad serveringstid till
mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och utomhus, samtliga dagar i veckan,
att med anledning av ändrad serveringstid upphäva samtliga villkor för
serveringstillståndet förutom villkoret att ingen musik får spelas utomhus efter
kl. 24.00.

Sammanfattning
Södra Roslagens miliö- och hälsoskyddskontor redovisar tiänsteutlåtande
2014-08-18.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2014-08-18
socialnämnden besluta att med stöd av 9 kap 17 § meddela Hotell Roslagen
Nya AB en varning, att med anledning av bolagets egen begäran besluta om
ändrad serveringstid till mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och utomhus, samtliga
dagar i veckan, att med anledning av ändrad serveringstid upphäva samtliga
villkor för serveringstillståndet förutom villkoret att ingen musik får spelas
utomhus efter kl. 24.00.

Beslutande sammanträde
Jan Ekstedt och hans ombud lämnas företräde inför Socialnämnden.
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Dnr: SN 14-3 700

Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna.

Kommunfullmäktige
KF § 128
Delårsrapport per mars 2014 för kommunen och bolagen.
KF § 146
Val av ledamot i socialnämnden.
KF § 150
Ulrika Lyman avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Kommunstyrelsen
KS § 93.
Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen.

Vårljus
Tertialrapport 1 och årsprognos för år 2014 för Vårljus.
Kallelse och protokoll 2014-05-07.
Kallelse och protokoll 2014-06-13.

Migrationsverket
Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande
barn - utvidgade möjligheter.

IVO
Dnr: 8.4.2-1067/2014. Tillsyn av HVB barn och unga vid Vårljus
ungdomsboende Väddö i Norrtälje kommun.
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SN § 110 forts.

Sveriges Kommuner och Landsting
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
att stärka arbetet med mäskliga rättigheter på kommunal nivå.

Socialstyrelsen
N ya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barnoch ungdomsvård.
Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt
socialtjänstlagen (meddelat via e-post 2014-07-07).

Sjukvårds- och omsorgsnämnden
SON § 60
Rehabilitering/habilitering - antagande av samverkansöverenskommelse.

Kommunrevisionen
Jäv och andra intressekonflikter.

J u s te ra n d e s sig n

U td ra g s b e s ty rk a n d e

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2014-08-29

19

S N § 111

Meddelanden i personliga ärenden
Meddelas och lägges till handlingarna.

Kammarrätten i Stockholm
Dom 2014-06-05. Mål nr: 1849-14.
Dom 2014-06-17. Mål nr: 2012-14.
Beslut 2014-07-28. Mål nr: 5314-14.

Förvaltningsrätten i Uppsala
Dom 2014-05-27. Mål nr: 1014-14.
Dom 2014-06-02. Mål nr: 673-14.
Dom 2014-06-09. Mål nr: 2203-04.
Dom 2014-06-13. Mål nr: 1261-14.
Dom 2014-06-16. Mål nr: 219-14.
Dom 2014-06-18. Mål nr: 2404-14.
Dom 2014-06-28. Mål nr: 3706-12.
Dom 2014-07-11. Mål nr: 1564-14.
Dom 2014-07-18. Mål nr: 3534-14.
Dom 2014-07-21. Mål nr: 1229-14.
Dom 2014-07-24. Mål nr: 1825-14.
Beslut 2014-07-14. Mål nr: 3534-14.
Beslut 2014-07-18. Mål nr: 3534-14.
Beslut 2014-08-07. Mål nr: 1475-14.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO
Beslut 2014-06-19. Dnr: 8.7.4-14581/2014.
Beslut 2014-07-16. Dnr: 8.2-6430/2014.
Beslut 2014-07-30. Dnr: 8.2-5545/2014-9.
Meddelande 2014-07-14. Dnr: 9.5.1-38571/2011-16.
Meddelande 2014-07-16. Dnr: 9.5.1-27672/2011-16.
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