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PROTOKOLL
2007-06-12

SOCIALNÄMNDEN

SN § 35

Dnr 0047/07 - 700

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning
Anmäles delgivningar enligt nedanstående.
1. Länsstyrelsen Norrbotten
- Beslut om beviljande av statsbidrag för personligt ombud för år 2007
- Beslut om beviljande av statsbidrag för ytterligare ett personligt ombud för
år 2007
- Enkät - Inventering av särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade
2. Socialstyrelsen
- Ekonomiskt bistånd kvartal 1 2007
- Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre
för år 2007 och 2008
3. Storforsen Hotell AB - Anmälan av serveringsansvariga
4. KHPRs protokoll från sammanträde den 23 maj 2007.
Socialnämnden beslutar
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(19)

PROTOKOLL
2007-06-12

SOCIALNÄMNDEN

SN § 36

Dnr 0048/07 - 750

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOL KAP 4
Ärendebeskrivning
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har utarbetat förslag till
revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL kap 4 enligt bilaga.
Socialnämnden beslutar
Fastställa riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL kap 4 enligt bilaga.
Omprövning ska ske vid behov.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 37
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Dnr 0038/07 -710

TILLSYN AV KOMMUNALA RIKTLINJER ENLIGT LSS
Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna i landet har i regleringsbrevet för 2006 fått i uppdrag att följa
upp kommunernas riktlinjer för insatser enligt LSS. Länsstyrelserna ska också
se till att dessa inte begränsar enskildas rättigheter. Uppdraget har genomförts
via enkätsvar.
Länsstyrelsen riktar kritik mot socialnämnden i Älvsbyn för att antagna
riktlinjer innehåller begränsningar som inte har stöd i lag och att det inte
framgår att den enskildes individuella behov skall vara styrande vid
bedömningen av rätten till insatser. Nämndens riktlinjer vid bedömning av
korttidsvistelse innebär en begränsning av enskildas rättigheter och
riktlinjerna är kopplade till brist på resurser.
Elisabeth Hamsch Westbom, verksamhetsutvecklare handikappomsorgen,
har tillsammans med områdescheferna i handikappomsorgen utarbetat ett
förslag till beslut avseende riktlinjer korttidsvistelse enligt LSS.
Socialnämnden beslutar
Beslut om insatser enligt LSS prövas alltid individuellt, det är den enskildes
behov som är styrande när det gäller rätten för insatser.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 38

5(19)

Dnr 0049/07 - 702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND HOTELL
STORFORSEN
Ärendebeskrivning
Storforsens Hotell har bytt ägare. I och med ägarbyte ska beslut om nytt
serveringstillstånd fattas. Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen
presenterar i bilaga en översyn av företagets samtliga serveringstillstånd samt
avger förslag till beslut.
Socialnämnden beslutar
Bevilja Storforsens Hotell AB permanent serveringstillstånd till allmänheten
av öl, vin och sprit. Tid under vilken servering får ske fastställs enligt de
kommunala riktlinjerna, det vill säga
1 september - 31 maj årligen; söndag-torsdag kl 11.00-01.00, fredag-lördag
kl 11.00-02.00.
1 juni - 31 augusti årligen; söndag-torsdg kl 11.00-01.00, fredag-lördag kl
11.00-03.00, därutöver juldagen, nyårsafton, trettondagsafton och påskafton
kl 11.00-03.00.
Servering får ske i lokaler enligt nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurangen i hotellets huvudbyggnad
Den vidbyggda terassen till restaurangen
Hot Tub på nedre terassen
Hot Tub nära terrassen
Hotellets relax-avdelning
Raimos bar
Träkåtan
Campingserveringen.

I samband med danstillställningar skall serveringsstället ha minst tre vakter i
tjänst.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-06-12

SOCIALNÄMNDEN

SN § 39

6(19)

Dnr 0018/07

SOCIALCHEFEN MED FLERA INFORMERAR 2007
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedanstående.
1. Åke Hagström, Länsstyrelsen, informerar om ansvarsfull alkoholservering
som är en metod för att minska krogrelaterat våld, skadegörelse och
våldsbrott. Det är regeringen som har uppdragit åt länsstyrelser och
Folkhälsoinstitutet att sprida metoden till alla kommuner i landet.
2. Socialchefen informerar om samlad hemsjukvård.
3. Socialchefen informerar om nyckelfri hemtjänst.
4. Socialchefen informerar om olyckshändelse på Nyberga.
5. Kristina Bohman informerar om anhörigprojektet.
6. Carina Lundberg, Siv Lindstedt, Hanna Lindström och Monica Sjölund,
arbetsledare äldreomsorgen, informerar om verksamheten samt
framtidstankar.
Socialnämnden beslutar
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

