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SOCIALNÄMNDEN

SN § 97

Dnr 0058/10-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
1. Socialtjänsten – Mängdstatistik äldreomsorgen per 1 oktober 2010
2. Älvsbyns Folketshusförening – Anmälan av serveringsansvariga FHForum
3. Lotterinspektionen – Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på
värdeautomater – Restaurang Trescorona samt yttrande.
4. Socialstyrelsen – Ordinarie BBIC-licens beviljad 2010-11-22.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 98

Dnr 0062/10-700

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER
Socialnämndens beslut
Efter att ha besvarat revisorernas frågeställningar ser nämnden med tillförsikt
fram emot att få ta del av revisorernas rapport.
Ärendebeskrivning
Som ett led i den årliga granskningen av nämndernas och styrelsens ansvarsutövande har revisorerna kallat till överläggning.
Diskussionsunderlag, enligt bilaga, har sänts till socialnämnden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 99

Dnr 0056/10-702

TILLSYN SERVERING
Socialnämndens beslut
Nämnden konstaterar att servering av alkoholdrycker har skett på ett tillbörligt sätt på Restaurang Trescorona. Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd och utövar tillsammans med polismyndigheten även den omedelbara tillsynen över
servering av alkoholdrycker.
Alkoholhandläggaren har tillsammans med polismyndigheten gjort tillsyn på
Restaurang Trescorona den 23 oktober 2010. Syftet med tillsynen var att tillse
att serveringsverksamheten sköts på så sätt att ordningsläget inne i serveringslokalen och även utanför restaurangen är lugnt och under kontroll.
Beslutsunderlag
- Tillsynsprotokoll kommunen
- Krogtillsynsdokument polismyndigheten
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 100

Dnr 0063/10-709

REDOVISNING SÄG VAD DU TYCKER
Socialnämndens beslut
Efter att ha tagit del av de inkomna synpunkterna läggs informationen med
godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Det har under året inkommit en styck ”Säg vad du tycker”. De inkomna
synpunkterna samt åtgärder föredras muntligt på sammanträdet av dagens
sekreterare.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 101

Dnr 0035/10-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN
Socialnämndens beslut
Rapportering av barn- och ungdomsärenden på helårsbasis flyttas till arbetsoch omsorgsutskottets första sammanträde 2011.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 9 juni 2010 att rapportering
av barn- och ungdomsärenden ska rapporteras under innevarande år vid
nämndens sammanträden i juni och december.
Förslag till beslut
För att få en helhetsbild på årsbasis av barn- och ungdomsärenden föreslås
att rapportering vid decembersammanträdet flyttas till arbets- och
omsorgsutskottet första sammanträdet i 2011.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 102

Dnr 0007/10-700

INFORMATION
Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
•

Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 8
november 2010.

•

Vice ordförande i sociala utskott informerar från utskottets sammanträde
den 29 november 2010.

•

Socialchefen informerar om KPB (kostnad per brukare). KPB är en metod
för kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- och handikappomsorg.
Vid sammanställning över kostnader för åren 2008/2009 kan utläsas att
LSS låga enhetskostnader för gruppbostad, dagverksamhet och personlig
assistans gör att totalkostnaderna för brukarna är låga. Äldreomsorg har
låg enhetskostnad i hemtjänst. Kostnader för särskilt boende ligger på
medelnivå vid en extern jämförelse.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

