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SN § 51

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att utse Ann Lewerentz att jämte ordförande justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum den 28 maj 2015.
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SN § 52

Allmän information
Ali Rashidi, avdelningschef, informerar om enskilt ärende.
Catarina Odenberg, tf förvaltningschef, och Catarina Lindén, controller,
informerar om delårsrapport.
Therese Mattsson informerar om verksamhetsinriktning och brukarenkäten
2015.
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Dnr: SN 15-1 042

Delårsrapport per mars 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna socialnämndens delårsrapport per mars 2015 och överlämna den
till Kommunstyrelsen,
att begära av Kommunfullmäktige tilläggsanslag motsvarande prognosticerat
underskott om 16 miljoner kronor.

Sammanfattning
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2015-04-27.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2015-04-27 socialnämnden besluta att
godkänna socialnämndens delårsrapport per mars 2015 och överlämna den till
Kommunstyrelsen, att begära av Kommunfullmäktige tilläggsanslag
motsvarande prognosticerat underskott om 16 miljoner kronor.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M), Flamed Abbasi (M) samt Jessica
Wiklund (FP) deltar inte i beslutet.
Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M), Hamed Abbasi (M), Jessica
Wiklund (FP) samt Bertil Pettersson (KD) lämnar protokollsanteckning enligt
bilaga 1.
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Bilaga 1 till SN § 53 2015-05-28

Vi ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen och vill se en kalkyl på hur respektive
effektiviseringsåtgärd beräknas bidra till god ekonomisk hushållning.

Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M), Hamed Abbasi (M), Jessica Wiklund (FP) samt
Bertil Pettersson (KD)
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Dnr: 03-44 002

Förslag till revidering av delegationsordning
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att anta socialkontorets förslag till revidering av socialnämndens
delegationsordning.

Sammanfattning
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2015-05-15.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2015-05-15 socialnämnden besluta att anta
socialkontorets förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning.
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Dm-: 14-314 705

Ansökan om föreningsbidrag för 2015: Brottsofferjouren i Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bevilja Brottsoffeijouren i Norrtälje motsvarande 1 krona per invånare i
föreningsbidrag för 2015 i enlighet med bifogat förslag till samverkansavtal,
att uppdra till förvaltningschefen att underteckna samverkansavtalet daterat
2015-04-01.

Sammanfattning
Brottsofferjouren ansöker om föreningsbidrag för 2015 med 1 krona per
kommuninvånare.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2015-05-11.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2015-05-11 socialnämnden besluta att
bevilja Brottsofferjouren i Norrtälje motsvarande 1 krona per invånare i
föreningsbidrag för 2015 i enlighet med bifogat förslag till samverkansavtal, att
uppdra till förvaltningschefen att underteckna samverkansavtalet daterat
2015-04-01.
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Dnr: SN 15-100 805

Ansökan om föreningsbidrag för 2015: Norrtälje kvinnojour, Snäckan
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bevilja Norrtälje kvinnojour, Snäckan 175 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2015 i enlighet med samverkansavtal.

Sammanfattning
Socialnämnden beviljade föreningsbidrag med 175 000 kronor 2014 till
Norrtälje kvinnojour. Ett samverkansavtal mellan Socialnämnden och Norrtälje
kvinnojour upprättades i samband med detta. Ansökan för 2015 uppgår till
200 000 kronor.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2015-05-11.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2015-05-11 socialnämnden besluta att
bevilja Norrtälje kvinnojour, Snäckan 175 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2015 i enlighet med samverkansavtal.
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Dnr: SN 15’ ! 13 805

Ansökan om föreningsbidrag för 2016: BRIS
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att avslå BRIS ansökan om föreningsbidrag för 2016 med hänvisning till att det
i Socialnämndens budget 2015 inte finns medel avsatta för detta.

Sammanfattning
Ansökan avser 10 kronor per barn från Norrtälje kommun. Socialnämnden
avslog BRIS ansökan om föreningsbidrag för 2015.
Socialkontoret redovisar tjänsteutlåtande 2015-05-11.

Tjänstemannaberedning
Socialkontoret föreslår i skrivelse 2015-05-11 socialnämnden besluta att avslå
BRIS ansökan om föreningsbidrag för 2016 med hänvisning till att det i
Socialnämndens budget 2015 inte finns medel avsatta för detta.
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Antagande av tillsynsplan 2015 och 2016 för utövande av tillsyn i
Norrtälje kommun enligt alkohollagen och tobakslagen
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för 2015 och 2016,
att tillsynsplanen ska gälla fram tills ny tillsynsplan antas,
att översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse
socialnämnden besluta att anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för
2015 och 2016, att tillsynsplanen ska gälla fram tills ny tillsynsplan antas, att
översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.
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SRMH 702.4-2015-00032

Ansökan om utökad serveringstid, Marina Restaurangen, Grisslehamn
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Grisslehamns Nya Restaurang AB:s, 556843-8815, ansökan om
utökad serveringstid till kl 03.00 inom- och utomhus vid åtta tillfällen (30 maj,
19 och 20 juni, 4, 11, 18 och 25 juli samt 15 augusti)
att meddela villkor om att fyra (4) ordningsvakter med förordnande ska
tjänstgöra från kl 21.00 till dess att sista gästen lämnat stället den 19 juni
(midsommarafton) om servering ska ske efter kl 01.00
att meddela villkor om att två (2) ordningsvakter med förordnande ska
tjänstgöra från kl 21.00 till dess att sista gästen lämnat stället övriga kvällar
servering ska ske efter kl 01.00
att meddela villkor om att vid servering efter kl 01.00 ska serveringsansvarig
personal ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering,
att uppdra till tillståndsenheten att genomföra extra tillsyn.

Sammanfattning
Grisslehamns nya Restaurang ansöker om utökad serveringstid för starköl, vin,
sprit och andra jästa alkoholdrycker till kl. 03.00 alla lördagar mellan 30 maj
och 29 augusti samt midsommarafton den 19 juni 2015, ansökan avser 13
tillfällen inomhus och utomhus.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2015-05-11.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2015-05-11
socialnämnden besluta att bifalla Grisslehamns Nya Restaurangs ansökan om
utökad serveringstid till kl. 03.00 för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker vid tre (3) tillfällen inom- och utomhus under perioden 30 maj-
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31 augusti 2015, att avslå ansökan om utökad serveringstid vid resterande 10
tillfällen till kl. 03.00, att meddela villkor om att tillståndshavaren ska anmäla
när servering ska ske efter kl. 01.00 senast 10 dagar innan serveringen till
Tillståndsenheten, att meddela villkor om att två (2) ordningsvakter med
förordnande ska tjänstgöra från kl. 21.00 de kvällar som servering sker efter kl.
01.00 till dess att sista gästen lämnat stället, att meddela villkor om att fyra (4)
ordningsvakter med förordnande ska tjänstgöra från kl. 21.00 om servering
sker efter kl. 01.00 midsommarafton, att meddela villkor att två (2)
ordningsvakter med förordnande ska tjänstgöra från kl. 20.00 om servering
avslutas kl. 01.00 midsommarafton, att meddela villkor om att vid servering
efter kl. 01.00 ska serveringsansvarig personal ha genomgått utbildning i
ansvarsfull alkoholservering.

Beslutande sammanträde
Socialnämnden diskuterar ärendet och kommer fram till att ansökan kan
bifallas under förutsättning att extra tillsynstillfällen planeras in vid de
serveringstillfällen som socialnämnden beslutar att bifalla.
Socialnämnden beslutar att bifalla Grisslehamns Nya Restaurang AB:s,
556843-8815, ansökan om utökad serveringstid till kl 03.00 inom- och
utomhus vid åtta tillfällen (30 maj, 19 och 20 juni, 4, 11, 18 och 25 juli samt 15
augusti), att meddela villkor om att fyra (4) ordningsvakter med förordnande
ska tjänstgöra från kl 21.00 till dess att sista gästen lämnat stället den 19 juni
(midsommarafton) om servering ska ske efter kl 01.00, att meddela villkor om
att två (2) ordningsvakter med förordnande ska tjänstgöra från kl 21.00 till dess
att sista gästen lämnat stället övriga kvällar servering ska ske efter kl 01.00, att
meddela villkor om att vid servering efter kl 01.00 ska serveringsansvarig
personal ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering, att uppdra till
tillståndsenheten att genomföra extra tillsyn.
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Ansökan om serveringstillstånd, Singö Camping kiosk & café,
Grisslehamn
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Singö camping kiosk och cafés ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten för starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker årligen mellan 15 april-30 september på serveringsställe Singö
Camping med serveringstid mellan kl. 12.00-23.00 inom- och utomhus,
att som villkor meddela att verksamheten ska skötas på ett sådant sätt att
omgivningen inte utsätts för störningar.

Sammanfattning
Singö camping kiosk och café ansökan om serveringstillstånd för starköl, vin
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Singö Camping.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2015-04-28.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2015-04-28
socialnämnden besluta att bifalla Singö camping kiosk och cafés ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker årligen mellan 15 april-30 september på serveringsställe
Singö Camping med serveringstid mellan kl. 12.00-23.00 inom- och utomhus,
att som villkor meddela att verksamheten ska skötas på ett sådant sätt att
omgivningen inte utsätts för störningar.
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SRMH 702-2014-00153

Ansökan om serveringstillstånd, Little Dublin Restaurant & Pub,
Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Little Dublin Restaurant & Pubs ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och 11.00-00.00 utomhus,
att som villkor meddela att serveringsytan utomhus ska vara utrymd senast kl.
00.30,
att som villkor meddela att verksamheten ska skötas på ett sådant sätt att
omgivningen inte utsätts för störningar.

Sammanfattning
Little Dublin Restaurant & Pub ansöker om serveringstillstånd till allmänheten
för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Sökt serveringstid är
mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och kl. 11.00-00.00 utomhus.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tiänsteutlåtande
2015-04-22.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2015-04-22
socialnämnden besluta att bifalla Little Dublin Restaurant & Pubs ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, sprit och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 11.00-01.00 inomhus och 11.0000.00 utomhus, att som villkor meddela att serveringsytan utomhus ska vara
utrymd senast kl. 00.30, att som villkor meddela att verksamheten ska skötas
på ett sådant sätt att omgivningen inte utsätts för störningar.
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SRMH 702-2015-00046

Ansökan om utökad serveringstid, Restaurang Havspiren, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bifalla Restaurang Havspiren AB:s, 556677-0110, ansökan om utökad
serveringstid till kl 03.00 inomhus och till kl 01.00 utomhus vid sju tillfällen
(30 maj, 20 juni, 4 och 25 juli samt 1, 8 och 29 augusti),
att meddela villkor om att två (2) förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra från
kl 22.00 till dess att sista gästen lämnat serveringsstället,
att meddela villkor om att vid servering efter kl 01.00 ska serveringsans vari g
personal ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering,
att samråd bör ske med närboende grannar för att informera om den utökade
serveringstiden,
att verksamheten sköts på ett sådant sätt att omgivningen inte utsätts för
störningar,
att uppdra till tillståndsenheten att genomföra extra tillsyn.

Sammanfattning
Restaurang Havspiren AB ansöker om utökad serveringstid.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2015-05-18.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2015-05-18
socialnämnden besluta att avslå Restaurang Havspiren AB ansökan om utökad
serveringstid inomhus till kl. 03.00 och i uteserveringen till kl. 01.00 för
starköl, vin, sprit och annan jäst alkoholdryck vid sju lördagar, 2015-05-30,
2015-06-20, 2015-07-04, 2015-07-25, 2015-08-01,2015-08-08 och
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2015-08-29, att bifalla ansökan om utökad serveringstid inomhus till kl. Ö3.0Ö
och uteserveringen till kl. 01.00 för starköl, vin, sprit och annan
alkoholdryck, vid tre lördagar under perioden 30 maj - 29 augusti 2015, att
meddela villkor om att tillständshavaren ska anmäla till Tillståndsenheten när
servering ska ske till klockan 03.00 senast 10 dagar innan serveringen, att
meddela villkor om att två förordnade ordningsvakter tjänstgör från kl. 22.00
till dess att sista gästen lämnat serveringsstället, att meddela villkor att
serveringsansvarig personal, vid dessa tillfällen, ska ha genomgått utbildning i
ansvarsfull alkoholservering, att samråd bör ske med närboende grannar för att
informera om den utökade serveringstiden, att verksamheten sköts på ett sådant
sätt att omgivningen inte utsätts för störningar.

Beslutande sammanträde
Socialnämnden diskuterar ärendet och kommer fram till att ansökan kan
bifallas under förutsättning att extra tillsynstillfällen planeras invid de
serveringstillfällen som socialnämnden beslutar att bifalla.
Socialnämnden beslutar att bifalla Restaurang Havspiren AB:s, 556677-0110,
ansökan om utökad serveringstid till kl 03.00 inomhus och till kl 01.00
utomhus vid sju tillfällen (30 maj, 20 juni, 4 och 25 juli samt 1, 8 och 29
augusti), att meddela villkor om att två (2) förordnade ordningsvakter ska
tjänstgöra från kl 22.00 till dess att sista gästen lämnat serveringsstället,
att meddela villkor om att vid servering efter kl 01.00 ska serveringsansvarig
personal ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering, att samråd bör
ske med närboende grannar för att informera om den utökade serveringstiden,
att verksamheten sköts på ett sådant sätt att omgivningen inte utsätts för
störningar, att uppdra till tillståndsenheten att genomföra extra tillsyn.

Justerandes sign

>y y

Utdragsbestyrkande

N O R R TÄ LJE K O M M U N

SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Exp. / ö é tttg
Södra Roslagens
miljö- och
hälsoskyddskontor

2015-05-28

SN § 63

15

SRMH 702-2015-00029

Ansökan om serveringstillstånd, Kärlcksudden, Norrtälje
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att avslå CRK Hallstaviks ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten på serveringsställe Kärleksudden, Norrtälje.

Sammanfattning
CRK Hallstavik ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på serveringställe
Kärleksudden, Norrtälje. Sökt serveringstid är mellan kl. 11.00-01.00 inomoch utomhus.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor redovisar tjänsteutlåtande
2015-05-18.

Tjänstemannaberedning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår i skrivelse 2015-05-18
socialnämnden besluta att avslå CRK Hallstaviks ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten på serveringsställe Kärleksudden, Norrtälje.
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

Socialdepartementet
Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa
uppdragsutbildningar.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Uppföljning och bokslutsprognos per den 31 mars 2015.

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-13.

Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, meddelat via
e-post 2015-04-21.

Socialkontoret
Riktlinjer för samverkan mellan socialkontoret och sjukvårds- och
omsorgskontoret gällande personer över 20 år med samsjuklighetsproblematik.

Migrationsverket
Ersättning för vissa särskilda kostnader samt extraordinära kostnader för
vårdinsatser.
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NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Meddelanden i personliga ärenden
Meddelas och läggs till handlingarna.

Förvaltningsrätten
Dom 2015-04-21. Mål nr: 6842-14.
Dom 2015-04-27. Mål nr: 5015-14.
Dom 2015-05-05. Mål nr: 1883-15.
Dom 2015-05-06. Mål nr: 266-15.
Beslut 2015-04-29. Mål nr: 1883-15.

Kammarrätten
Dom 2015-04-16. Mål nr: 3742-15.
Dom 2015-05-04. Mål nr: 4215-15.
Dom 2015-05-12. Mål nr; 2709-15.
Beslut 2015-04-17. Mål nr: 2407-15.
Beslut 2015-05-07. Mål nr: 3822-15

Inspektionen för vård och omsorg
Beslut 2015-04-24. Dnr: 8.2-31457/2014-9.
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