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PROTOKOLL
2007-05-03

SOCIALNÄMNDEN

SN § 27

Dnr 0040/07-700

DELGIVNINGAR SN 2007-05-03
Ärendebeskrivning
Anmäles delgivningar enligt nedanstående.
Älvsbyns kommun - Socialchefen - Förbindelse om medfinansiering av
projekt i Mål 1 inom ESF, sociala fonden.
Länsstyrelsen Norrbotten - Uppföljning av kommunens anhörigstöd till
äldre, funktionshindrade och långtidssjuka år 2006
Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 2007:5 - Fastställande av faderskap
b) Cirkulär 2007:6 - Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
c) Cirkulär 2008:8 - Vårpropositionen för år 2007
Storforsens Skogsälva - Anmälan om förändring av verksamheten.
NLL - Patientnämndens protokoll
Socialnämnden beslutar
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0039/07-700

DELEGATIONSBESLUT
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt nedanstående.
Utskänkningstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd under utredningstid
IFO - Storforsens Skogsälva
Anställning
Siv Lindstedt, vik områdeschef ÄO + HO, 070716-08-17.
Elisabeth Hamsch-Westbom, verksamhetsutvecklare HO
070301 - tills vidare.
Socialnämnden beslutar
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Delegat
omr.chef

socialchef
socialchef

PROTOKOLL
2007-05-03

SOCIALNÄMNDEN

SN § 29

4(10)

Dnr 0035/07-709

ANMÄLAN ENLIGT LEX SARAH (§24A LSS)
Ärendebeskrivning
Bestämmelsen, 24 a § LSS, innebär att var och en som fullgör uppgifter enligt
LSS skall vaka över att de personer som får insatserna enligt lagen får gott
stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör enskild
som får LSS-insats skall genast anmäla detta till aktuell nämnd i kommun eller
landsting. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden
anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndighet inom länet för verksamheten enligt LSS är Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har enligt sin allmänna tillsynsskyldighet att följa att åtgärder
vidtas för att avhjälpa bristerna.
Syftet med anmälningsskyldigheten är främst att brister i särskild stöd och
service bättre kan följas upp och förebyggas.
Anonym anmälan om allvarligt missförhållande har inkommit. Områdescheferna Kristina Karlsson och Susanne Hedenljung-Johansson, handikappomsorgen, samt områdeschef Åsa Larsson, äldreomsorgen, har avgivit
yttrande i utredning daterad 2007-04-03.
Socialnämnden beslutar
Nämnden konstaterar att anmälan är fullgjord enligt 24 a § LSS och att
ärendet skötts på ett föredömligt sätt vilket inte föranleder socialnämnden att
göra någon vidare anmälan till Länsstyrelsen i ärendet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0008/07-702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND - HAVANNA RESTAURANG MONACO
Ärendebeskrivning
Havanna Restaurang Monaco har tidigare beviljats tillstånd till servering av öl
och vin till allmänheten.
Företaget har nu ändrat namn, ägarbild och företagsform vilket framgår av en
inlämnad handling. I och med att företaget drivs under nya former, gäller inte
tidigare beslutat tillstånd. Företaget har inkommit med nya handlingar till
nämnden för ett nytt beslut om serveringstillstånd till allmänheten.
Företagets namn är nu Restaurang Monaco, ensam ägare är Zahra Afrasiabi,
Storgatan 10 C, 942 31 Älvsbyn.
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har avgivit förslag till
beslut enligt bilaga.
Socialnämnden beslutar
Att bevilja Restaurang Monaco tillstånd till att servera öl och vin till allmänheten vardagar mellan kl 11.00-21.00, helger fram till kl 22.00. Sista helgen i
månaden får servering ske till kl 01.00. Det ska vid dessa tillfällen alltid finnas
ordningsvakt som håller ordning både i och utanför lokalen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0018/07-700

SOCIALCHEFEN MED FLERA INFORMERAR 2007
Ärendebeskrivning
Information lämnas om nedanstående.
Individ- och familjeomsorgen redovisar verksamheten samt framtidstankar.
Socialnämnden beslutar
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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