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Val av justerare
Boslut
I

.

Socialniimnden utser Ann LewerenE att jnmte ordfdrande just€ra dagens

protokoll.

2.

\r ll-

Justering ska Aganm22 juunli2}l7.
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Sammaniradesdatum
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Dnr: SN17-292 700

Informationsdrenden
Meddelas och l6ggs

till handlingama

Information om Lex Sarah 6rende, kvalificerad uhedare Therese Mattsson
informerar.
Information om Kundfinen, kvalificerad ufredare Therese Mattsson informerar.
Information frAn socialnlmndens ordfdrande, Ingrid Iandin.
Fdrvaltningsdirektiir Annica Blomsten infomrerar om sarsningar i arbetet med
missbrukare och case manager.

Utdregsbestyrkande
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Sida
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sN17-2 042

Fcirslag till Socialndmndens underlag till
verksamhetsplan 2018-2020 fiir budget 2018-2019 och
plan 2020 samt taxor och avgifter

Beslut

till verksamhetsplan ftjr 2018-2020 och
dverliimnar fttrslaget till kommunfullmiiktige.
1. Socialniimnden godkdnner underlag

2. Socialn?imnden ger i uppdrag
i textmaterialet.

till

socialkontoret att g6ra vissa redaktionella

j usteringar

Sammanfattning av drendet
Enligt kommunens reglemente ftir planering, styrning och uppftiljning av
verksamhet och ekonomi ska alla nf,mnder ta fram ett underlag till
verksamhetsplan i juni Aret innan planeringsperioden. Planeringen ftr perioden
201 8-2020 tar sin utgfrngspunkt i Samverkansstyrets (S, C och MP)
prioriteringar och kommunens iiversiktsplan som str?icker sig fram till 2040.
Socialniimnden har utifrAn kommrurfullmiiktiges dvergripande m6l 2019-2020
tagit fram ett ftirslag till verksamhetsplan. Planen innehiller verksamhetsmil,
mAl ftir god ekonomisk hushAllning samt personalmdl. Vidare presenteras en
omvdrldsanalys, verksamhetsbeskrivning samt de ekonomiska
ftirutsiittningama som ntimnden har att arbeta efter.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutletande 2017 -06-13.

Beslutande sammantrdde
Moderatema, Liberalema och Sverigedemokatema avstir
beslutet.
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Beslutet ska ekickas till
Kommunfullmdktige
Kommunstyrelsen
Fdrvaltningsdirektdr socialkontoret
Conboller socialkontoret

ty lL
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Minadsrapport per

sN17-2 042

ma1 2017

Beslut
Socialndmnden godkiinner mAnadsrapport per maj 201 7 och dverliimnar den
till Kommunstgelsen.

Sammanfattning av erendet
Socialkontoret har uppriittat mAnadsrapport per maj 2017 i enlighet med
kommunens styrmodell. Socialniimnden har genom teknisk justiring per maj
fbtt en utdkad ram motsvarande 2.7 mnkr till 6ljd av decentralisering av
controllertjiinst samt dverftiring av verksamhet fr6n kommunstyrelsen
(sommarjobb). Socialndmnden redovisar ett dverskott om 8 mnkr frdmst till
ftiljd av statsbidrag inom flyktingverksamheten. Socialndmnden prognostiserar
en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutletande 20 1 7-06- I 3.

Beslutande sammantrade
Moderatema, Liberalema och Sverigedemokratema avstAr frAn att delta i
boslutet.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullm?iktige
Kommunstyrelsen
Fdrvaltningsdirekttir socialkontoret
Controller socialkontoret
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Yttrande pA motion "Bostiider till vAra uteliggare" frAn
Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterstrdm (M)

Beslut
Socialndmnden beslutar fdresli kommunstyrelsen ftireslA kommunfullmriktige
att motionen anses besvarad med h?invisning till fbreslagna
bostadsftirsdrj ningsstrategin.

Sammanfattning av arendet
Motion inkom till socialniimnden 2017 -03-07 . Motioniirema ftireslir att
Socialniimnden tar sitt ansvar och Iiirmflr Roslagsbostiider att avsiitta cirka l520 liigenheter avseende gruppen "uteliggare" och utveckla metoden "Housing
first" (Bostad ftirst). Avdelningen ftir missbruk och beroende har idag tillging
till hdgtoleransboenden omfattande 6 ltigenheter, vilket innebiir en enklare form
av Bostad fb'rst och vars m6lgrupp iir heml6sa, som under l6ng tid stAtt utanfdr
den 6ppna bostadsmarknaden och saknar ftirm6ga att leva upp till de krav som
stdlls pi hyresgiister i flerfamiljshus. En behovsframstiillan kommer att
tillstiillas fastighetsavdelningen med dnskemil om flera bost?ider till denna
boendekategori. Bostad fbrst modellen st?iller krav pA omfattande boendest6d
av Case manager team, en personalkrivande stddfunktion som avdelningen fiir
missbruk och beroende i dagsldget inte har mdjlighet att utveckla. I ftrslag pA
bostadsftirsdrjningsshategi ftir Norrtdlje kommun framgAr dock att mtijligheten
att arbeta enligt Bostad fijrst modellen ska utredas i syfte aft motverka
hemldshet och utestiingning frAn bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 20 1 7-05-08.

Justerandes sign
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Beslutet ska skickas till
Konununstyrelsekontoret
Fdrvaltningsdirekttir
Avdelningschef MoB
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Ansiikan om fdreningsbidrag
kvinnojour, Sndckan

161 2017

- Norrtdlje

Beslut
Socialniimnden beviljar Norrtdlje kvinnojour, Sndckan 250 000
kronor i ftireningsbidrag fiir verksamhets iret 2017 i enlighet med
samverkansavtal.

Sammanfattning av tjdnsteutlitandet
Norrtelje kvinnojour ans6ker om ftreningsbidrag ftir 2017 med,
250 000 kronor. Norrtiilje kvirurojour erbjuder st6d och hjdlp till
vAldsutsatta kvinnor framftirallt genom jourtelefon och akut boende.
Socialniimnden och Norrtiilje kvinnojour har formulerat ett sarnverkansavtal diir det framgAr pi vilket s2itt Norrtdlje kvinnojour
kompletterar SocialnZimndens verksamhet inom omridet.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2017 -05 -23.

Beslutande sammantrede
Yrkanden
Ingrid Landin (MP), Ingrid Markstr6m (S), Kule Palmstiema (C), Ann
Lewerentz (M), RolfNilsdn (L), Lena Renberg (SD) och Elisabeth Frostklinga
(V) yrkar att bevilja Kvinnojouren Sndckan 250 000 kr i fttreningsbidrag.
Beslutsgingen
Ordfbrande stiiller yrkandet mot socialkontorets ftirslag och finner a$
socialniimnden bifaller Ingrid Landins med fleras yrkande.

Beslutet ska skickas till
Kvinnojouren Sn2ickan
Fdrvaltninesdirektdr socialkontoret
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Anscikan om fdren i ngsbid rag ti5r 2017 ; Brottsofferjou ren
i Norrtdlje
Beslut
Socialniimnden beviljar Brottsofferjouren i Norrtiilje motsvarande
krona per invAnare i fiireningsbidrag for 2017 i enlighet med
samverkansaltal.

1

Sammanfattning av tjdnsteutlitandet
Brottsofferjouren i Norrttilje ansbker 2017-03-27 om ftireningsbidrag ftir 2017 med I krona per kommuninvdnare. Brottsofferjouren i Norrtiilje tir en ideell fdrening. Syftet med verksamheten iir
att ge medmdnskligt stdd 6t brottsutsatta, deras anhdriga och vittnen.
Brottsofferjouren kan ses som ett komplement till Socialndmndens
ansvar ftjr brottsoffer enligt socialtjiinstlagen.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjiinsteutlAtande 2017 -05-23.

Beslutet ska skickas till
Brottsofferj ouren i Norrtdlje
F6rvaltninssdirekt6r socialkontoret
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Dnr: SN17-204 805

Ans6kan om fdreningsbidrag t6r

2O1g - BRIS

Beslut
Socialntimnden beslutar att avslA BRIS ansdkan om ftireningsbidrag
fdr 2018 med hitnvisning till att det i Socialniimndens budeet 2017
inte finns medel avsatta fdr detta

Sammanfattning av tjensteu atandet
BRIS region Mitt ansdker 2017-03-27 om l0g 950 konor i
ftireningsbidrag fdr 2018. M6let ftir BRIS verksamhet iir att stiirka
bams och ungas riittigheter och ftirbiitha deras levnadsvillkor.
Socialniimnden avslog BRIS ansdkan om fbreningsbidrag fdr Z0l7
di det inte fanns medel avsatt ftir detta i Socialniimndens budget.
Socialkontoret ftreslflr Socialn2imnden besluta att avsli BRIS
ansdkan om ftireningsbidrag ftir 2018 med hdnvisning till att det i
Socialntimndens budget 2017 inte finns medel uusatti fti, d"na.

Beslutsunderlag
Socialkontorets tjdnsteutlitande 2017 -05-26.

Beslutet ska skickas till
BRIS region Mitt
Fdrvaltningsdirekt6r socialkontorer
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Ftirslag till att teckna hyresavtal med
Herrgirdsutveckling i Skebo AB

Beslut
avseende att
1. Socialniimnden beslutar om inriktningsbeslut

teckna hlT eskontrakt fdr blockuthyming mellan Herrgirdsutveckling

iSkeboABochSocialftjrvaltningenNorrtiiljekommunrdrandetillgang
till Skebo hengird fijr att anviindas som tillfiilligt boende ftir anvisade
av tjtinsteutlatande'
nyanliinda med PUT i enlighet med vad som framger
att i samverkan
2. Socialniimnden beslutar att uppdra till ftirvaltningsdirektdren
ftirhandlingar
med kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning slutfiira
avseende hyreskostnaden.
att siikra
3. Socialniimnden beslutar att uppdra till fiirvaltningsdirektdren
och stlkerhetsfrAgor
tillgAng till egen math[llning ftir de boende samt trygghet

innan al'talstecknandet.

4.SocialniimndenbeslutarattuppdratillfiJrvaltningsdirekt6renattunderteckna
hyresaltalet.
Protokollsanteckning
med ftiljande
Moderatema och Liberalema l2imnar en protokollsanteckning
lydelse:
yrkar vi pA Atenemiss och viiljer
DA vi anser att iirendet inte iir tillrdckligt berefi
att inte delta i beslutet.

Justerandes sign
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Sammanfaftning av arendet

fijr nyanliinda med PUT iir stort' Ett
Behovet av att s6kerst6lla bostadsbehovet
AB blir ett v?irdefullt tillskott som
hltesavtal med Herrgirdsutveckling i Skebo
mtijligheter att ordna ftam
v':isentligt kommer att underliitta ftir frrvaltningens
bostiider.

Beslutsunderlag
6'
Socialkontorets tjiinsteutlitande 201 7-06-l
Beslutande sammantrede
avstir frAn att delta
Moderatema" Liberalema och Sverigedemokratema
beslutet.

i

Yrkanden
ska iterremitteras'
Moderatema och Liberalema yrkar att eirendet
vid dagens sammantriide'
tvrpl yrkar att irendet ska avg<iras

itgtfJi*ait

Beslutsging
Landins (Mf) pka$1
Ordfiirande stiiller itenemissyrkandet och Ingrid
mot varandra och finner
om att 2irendet ska avgiiras v-i'Jdug"ns sum-attttade
avgiiras vid dagens sammanhiide'
att socialniimnden beslutar atiareidet ska

Beslutet ska skickas till
Fdrvaltningsdirektiir socialkontoret
Avdelningschef FAI
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Anscikan om serveringstillstind, Kr6ns kttk, Vadd6
Beslut

l.

Socialniimnden avsl6r Krdns TradgArds AB:s,
ans6kan om
stadigvarande serveringstillstind ftir servering av starkdl, vin, sprit
och andra
jiista alkoholdrycker till slutna sdllskap till klockan
03:0d inom- och utomhus.
2. Socialndmnden bifaller Kr6ns Tr?idgards AB:s, ansdkan om
stadigvarande
serveringstillst6nd fiir servering av starkdl, vin, sprit och andra jiisd
alkoholdrycker till allmdnheten mellaa klockan il:00_01,00 inom_ och
utomhus.

t

3. socialniimnden bifarler serveringstid r klockan 03:00 lbr servering
av
starkdl, vin, sprit och andra jdsta arkoholdrycker till srutna s?illskap
un-<ter ett
Ars prdvotid.

4. Socialniimnden bifaller Kr6ns Trtidgards AB:s, ansdkan om cateringoch
provsmakningstillstAnd.
5. Att som villkor meddela att verksamheten ska bedrivas p6 ett
sedant sett att
omgivningen inte utsdtts ftlr stdmingar.

Sammanfattning av arendet
Bolaget ans6ker om stadigvarande serveringstillstand till arlmiinheten
fdr
starkOl, vin. sprit och andra jiista alkoholdrycker mellan kl.l 1.00_
01.00
lnom-och utomhus, samt stadigvarande serveringstillstAnd till slutna
siillskap till kl. 03.00 inom-och utomhus. Anstikin omfafiar aven
provsmaknings- och cateringtillstdnd.

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens

miljd- och hdlsoskyddskontors tjtinsteutretande 2017-0s-24.

Justerandes sign
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Beglutet ska sklckas till
Sddra Roslagens

miljd- och hdlsoskyddskontor
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Anstikan om serveringstillstind, Marina Restaurangen,
Grisslehamn
Beslut

l.

Socialniimnden beviljar Beefalo Steak & Sushi AB,
, stadigtill allmiinheten {iir servering av spritdrycker, vin,
starkdl och andra jdsta drycker pA serveringsstiille Marina Restaurang
Grisslehamn med serveringstid dagligen inomhus frin klockan 1 l:00-01:00
och utomhus mellan klockan 11:00-22:00.
varande serveringstillstAnd

2. Socialniimnden avslAr ansdkan om stadigvarande serveringstid
allmiinheten utomhus till klockan 01:00.

till

3. Socialnlimnden beviljar serveringstid pi uteserveringen dagligen till
allmiinheten frdn klockan I l:00-24:00, under en prdvotid t o m 2017-10-31.

4. Som villkor meddela att uteserveringen ska vara utrymd senast 00:30 under
pr6votiden. Vid en serveringstid till klockan 22:00 ska uteserveringen vara
utrymd senast klockan 22:30.

Sammanfattning av drendet
Beefalo Steak & Sushi AB,
, anstiker om stadigvarande
serveringstillstAnd till allmdnheten ftr servering av spritdrycker, vin,
starkiil och andra jiista drycker, inom- och utomhu5 dagligen pA
serveringsstiille Marina Restaurang Grisslehamn, frin klockan I I :00

0l:00.

-

Beslutsunderlag
Sddra Roslagens

milj6- och hiilsoskyddskontors tjiinsteutletande 2017-05-31.

Beslutet ska skickas till
Stidra Roslagens

milj0- och hiilsoskyddskontor
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Ansdkan om serveringstillstind, Parken Bar & Lounge'
Societetsparken
Beslut
Socialn?imnden bifaller Norrtiilje Parken Bar & Lounge AB:s,
ftir starkiil, vin, sprit
, ansiikan om stadigvarande serveringstillstAnd
och andra jiista alkoholdrycker till allmiinheten p6 serveringsst?ille Parken

l.

Bar & Lounge i Norrtiilje, med serveringstid mellan kl'
utomhus Arligen under perioden 1 april till 15 oktober.

1 1

'00- 22'00

2. Socialntimnden bifaller serveringstid till kl. 01'00 ftir servering av
starkdl, vin, sprit och andrajiista alkoholdrycker utomhus under ett irs
prdvotid.
3. Som

villkor meddela att verksamheten ska bedrivas pi ett sidant siitt

att omgivningen inte utsafis fbr stdmingar.

Protokollsanteckning
Moderatema. Liberalema och Kristdemokratema liimnar protokollsanteckning
med ftiljande lydelse:
TillstAndet borde endast beviljas utomhus till klockan 24:00'

Sammanfattning av Crendet
, ansdker om stadigvarande
Norrtiilje Bar & Lounge AB,
serveriigstillst6nd till allmiinheten fiSr servering av stark6l, vin, sprit och andra
jesta alk;holdrycker mellan I april till 15 oktober irligen pi serveringsstiille
parken Bar & iounge. Ansdkan omfattar musikunderhillning. Sdkt serveringstid iir mellan kl.1 1.00 -01.00 utomhus.

Beslutsunderlag
SddraRoslagensmiljd.ochhiilsoskyddskontorstjansteutHtande20lT.06-13.
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Beslutsglngen

Yrkanden
Ann Lewerentz (M) och Rolf Niels6n (L) yrkar fdrstag att socialn?imnden
beslutar om serveringstid utomhus till klockan24:00'
(L) yrkande mot
ordftirande stiiller Ann Lewerentz (M) och Rolf Niels6ns
enligl
beslutar
socialkontorets forslag och finner att socialndmnden
socialkontorets fdrslag.

Beslutet ska skickas till
Siidra Roslagens milj6- och hiilsoskyddskontor

sign
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Dnr: SN 17-292700

Meddelanden
Meddelas och liiggs till handlingama.

AB Vfirljus
Dnr SN17-150 700
Protokoll ftirt vid ersstiimma 2017

Norrtiilje kommun - Kommunstyrelsekontoret
Dnr SN17-294 700
Sponsringspolicy inklusive riktlinjer fdr Norrtiilje kommun

Norrtiilje kommun -Kommunstyrelsen
Dnr SN17-310 700
Del6rsrapport I 201 7 ftir kommunstyrelsen

Norrtiilje kommun - Kornmunstyrelsen
Dnr SNl T-312 700

Aktivt deltagande i kommunens kvalitet i korthet

Norrtiilje kommun - Kommunstyrelsen
Dnr SNIT-3II 700
Utvtirdering av Norrtiilje kommun genom kommunkompassen

Socialkontoret
SCB Ofliciell statistik maj 2017
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