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Dnr 0026/10-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
1. Socialstyrelsen
a) Anmälan av huvudrapportörer i e-tjänst för anmälan av ej verkställda
beslut.
b) Kvartalsredovisning ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning,
kvartal 1 2010
2. Norrbottens läns landsting – Patientnämndens verksamhetsrapport 2009
samt återföring från nämnden år 2009
3. Val av ersättare i handikapp- och pensionärsrådet för SKP – Aina
Hortlund
_____
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Dnr 0025/10-700

DELEGATIONSBESLUT
Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls.
Utskänkningstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i avvaktan på
permanent serveringstillstånd – K 3 AB (Kanis Cafeteria)
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0024/10-709

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOL KVARTAL 4 2009
Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL per 30 december 2009.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap, 6 §, Socialtjänstlagen (SoL), ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader
till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal. Därutöver ska socialnämnden lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över ej verkställda beslut. Uppgifterna ska då vara
avidentifierade och det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten
som gäller kvinnor respektive män.
Inrapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer per den 30
december 2009 är gjord den 30 mars 2010, enligt nedan.
Verksamheter
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorgen om funktionshindrade
AoI = Arbete och integration
BoF = Barn och familj

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor
Män
4

Särskilt boende ÄO
Särskilt boende OF
Dagverksamhet ÄO
Summa totalt

1

Kvinnor
2
1
2

Summa
total

6
1
3
10

Av ovanstående statistik för redovisningsperioden per 30 december 2009
kan följande förklaringar lämnas varför dessa beslut inte verkställts inom
föreskriven tid.
Särskilt boende ÄO och OF
Resursbrist.
Dagverksamhet ÄO
De enskilda vill själv avvakta.
Till Socialstyrelsen har även inrapporterats fem verkställda beslut särskilt
boende ÄO, ett beslut särskilt boende OF samt ett beslut korttidsboende
ÄO.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0023/10-709

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT LSS KVARTAL 4 2009
Socialnämndens beslut
Informationen läggs med godkännande till handlingarna samt delges
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Därutöver ska socialnämnden lämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut. Uppgifterna
ska då vara avidentifierade och det ska framgå hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller kvinnor respektive män.
Vid rapporteringsperiod per 31 december 2009 fanns inga gynnande ej
verkställda beslut att rapportera. Ett beslut om korttidsvistelse har avslutats
utan verkställighet på den enskildes begäran.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0088/09-700

FRAMTIDA BOENDEFORMER
Socialnämndens beslut
Nämnden anser det angeläget att strategiskt arbeta för att behovet av
framtida boendeformer för äldre människor ses över. För beredning i
kommunstyrelsen överlämnas nedanstående tankar/förslag som framkom vid
dialogen med medborgarna.
Ärendebeskrivning
På socialnämndens initiativ genomfördes en medborgardialog den 12 april
2010 med representanter från nämnden och Älvsbyns Fastigheter AB. Temat
var framtida boende för äldre människor.
Nedanstående tankar/förslag framkom vid dialogen med medborgarna.
1.
2.
3.
4.

Kartlägga behov
Fortsätta med utredning av boende på Leken
Lägenheter i Fluxenbyggnaden
Apeln anpassas till trygghetsboende

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0011/10-702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND K 3 AB - KANIS
CAFETERIA
Socialnämndens beslut
Bevilja K 3 AB tillstånd till servering till allmänheten av öl, vin och sprit
under nedan angivna tider.
1 september – 31 maj årligen
söndag – torsdag kl 11.00-01.00
fredag och lördag kl 11.00-02.00
1 juni – 31 augusti årligen
fredag och lördag kl 11.00-03.00
därutöver
juldagen, nyårsafton, trettondagsafton, påskafton kl 11.00-03.00.
Ärendebeskrivning
K 3 AB har ansökt om att få permanent tillstånd för att servera öl, vin och
sprit till allmänheten i sina lokaler, Kanis Cafeteria, mellan kl 11.00-02.00 alla
dagar året runt.
Myndighetsnämnden har godkänt köket för allsidig matlagning. Nämnden
uppger också i sitt remissyttrande att störningar för närboende bedöms som
ringa.
I remissyttrande från skatte- och kronofogdemyndigheterna framgår att K 3
AB inte häftar i skuld till det allmänna. Polismyndigheten och
räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan.
Pär Larsson, styrelseledamot i bolaget, har genom uppvisat kursintyg visat på
att han, med godkänt resultat, genomgått krögarkurs för tillståndshavare.
Beslutsunderlag
- Ansökan från K 3 AB om permanent serveringstillstånd
- Tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare den 6 april 2010
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VILLKORET VAKTER I SAMBAND MED ALKOHOLSERVERING
Socialnämndens beslut
Samtliga serveringsställen som har tillstånd till alkoholservering till allmänheten ska ha vakter i tjänst om det i lokalerna försiggår ett arrangemang av
nöjeskaraktär.
Ärendebeskrivning
Det är ett vanligt villkor att vakter ska finnas på serveringsställena då det
förekommer olika typer av nöjesarrangemang. I samband med beviljandet av
tillståndet har socialnämnden beslutat om en, två eller tre vakters närvaro.
Serveringsstället hyr vakter från ett företag i Piteå som har av polisen utbildade och godkända vakter. Vakterna bildar team och två personer. Det uppstår
således svårigheter om det finns ett beslut om en eller tre vakter. För att
slippa från att situationen uppstår att det inte finns tillräckligt stor vaktstyrka
tillgänglig, föreslås socialnämnden fatta ett generellt beslut om vakter som
gäller för samtliga serveringsställen som har tillstånd till alkoholservering till
allmänheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från alkoholhandläggare den 21 april 2010.
_____
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Utdragsbestyrkande
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INFORMATION
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april
2010. Bland annat informerade ordförande om att kommunstyrelsen har
utsett en arbetsgrupp som ska se över arvodesreglementet. Bokslutet för
socialtjänsten är positivt.
Socialchefen informerar:
Öppnandet av ”gamla” avdelning 4 B på Nyberga. Det nya namnet på
korttidsavdelningen är Fyrklövern som tog emot sina första gäster
måndagen den 3 maj. Anledning till öppnandet är att det är lång kö till
särskilt boende samt att ett flertal personer som är medicinskt färdigbehandlade inte kunnat tas hem. Bemanningen är 5,1 dagpersonal samt
1,92 nattpersonal. Det tillfälliga öppnandet av avdelningen beräknas vara
till sista augusti 2010.

•

Noteras kan att studiebesök på Fyrklövern kommer att göras av
nämndens ledamöter efter dagens sammanträde.
•

Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade – förändring av
organisationstillhörighet. Från och med 1 maj flyttas insatserna
sysselsättning och boende över från omsorgen om funktionshindrade till
enheten för Arbete och integration. Personalmässigt flyttas
vardagsstödjarna samt 0,5 biståndsbedömare över.
Vad gäller sysselsättning så pågår ett arbete med att förändra Dagcenters
inriktning mot att en del av verksamheten är inriktad mot psykiskt
funktionshindrade. Det finns ett stort behov av boende för psykiskt
funktionshindrade. I dagsläget har två personer flyttat in på Björkgatan
och det fungerar över förväntan.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

