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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 31 Dnr 0038/09-700

DELGIVNINGAR

Socialnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls.

1. Omsorgen om funktionshindrade – Kostnadsförslag för inrättande av ett
boende för personer med psykiska funktionshinder.

2. KS-beslut § 31/09-03-03 – Utdrag ur belastningsregistret innan
anställning.

3. KF-beslut § 2/09-02-23 – Revidering av arvodesreglemente avseende
kommunfullmäktiges sammanträden.

4. Kvalitetsplan Källbacken 2009.

5. Arbetsmiljöverket - Inspektionsmeddelande rörande arbetsmiljö för
personliga assistenter.

6. Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande rörande arbetsmiljö för
rörlig personal hemtjänst, dagcentraler och dylikt.

7. Besvarande av enkät till Länsstyrelsen avseende Individuell plan enligt
LSS.

8. Länsstyrelsen – Beslut om avslag till medel för tidiga insatser till projektet
”Barn till missbrukare”.

9. Återföring från patientnämnden år 2008

10. Ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning, kvartal 1 2009.

11. Broschyrer
a) Information från Dagcenter
b) Dagliga verksamheter enligt LSS.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 32 Dnr 0039/09-700

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING

Socialnämndens beslut

Utse arbetsterapeut till delegat för beslut om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Ärendebeskrivning

Områdeschef äldreomsorgen är delegat för  ”Beslut om bostadsanpassnings-
bidrag m.m., med lagrum 4-16 §§ Lag om bostadsanpassningsbidrag
(1992:1574)”.

Med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter inom hemtjänsten föreslås
att arbetsterapeut utses till ny delegat för beslut om bostadsanpassningsbidrag
m.m.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 33 Dnr 0078/08-702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND - CAFÉ STORGATAN

Socialnämndens beslut

Bevilja permanent tillstånd för att servera öl och vin till allmänheten.

Servering får ske under tiden 1 juni-31 augusti årligen söndag-torsdag kl
11.00-02.00, fredag-lördag kl 11.00-03.00. Under tiden 1 september-31 maj
årligen får servering ske söndag-torsdag kl 11.00-01.00, fredag-lördag kl
11.00-02.00. Därutöver får servering ske kl 1.00-03.00 följande dagar:
juldagen, nyårsafton, trettondagsafton, påskafton.

Vid arrangemang av nöjeskaraktär ska minst en godkänd vakt tjänstgöra.

Vidare beslutar socialnämnden att utskänkningstillstånd till servering utom-
hus behandlas på nämndens sammanträde den 10 juni 2009.

Ärendebeskrivning

CSG i Älvsbyn AB ansöker om att få permanent tillstånd för att servera öl,
vin och sprit till allmänheten i sina lokaler, Café Storgatan, Storgatan 27 i
Älvsbyn mellan kl 11.00-03.00 alla dagar året runt. Yttrande har inkommit
från miljönämnden, räddningstjänsten, skatteverket, polis- och
kronofogdemyndigheten.

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 18 februari 2009 att åter-
remittera ärendet för ny handläggning då sökande har för avsikt att utrusta
köket för allsidig matlagning. Beslut om permanent serveringstillstånd fattas
av nämnden efter att nytt yttrande från miljönämnden inkommit.

Beslutsunderlag

♦ Ansökan
♦ Myndighetsnämndens beslut och bevis om godkännande av

livsmedelsanläggning
♦ Alkoholhandläggarens förslag till beslut.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Andersson (v) i handläggningen.

Forts.
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 33 Dnr 0078/08-702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND - CAFÉ STORGATAN,
FORTS

Socialnämnden

CSG i Älvsbyn AB har lämnat fullmakt till Ingemar Nilsson, Svedjan 19, 942
92 Älvsbyn, att företräda denne i sitt ställe.

Ingemar Nilsson redogör för den komplettering av serveringstillståndet som
framförts muntligt om att bedriva servering utomhus.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 34 Dnr 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

Socialnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska områdeschefen för individ- och
familjeomsorgen avge rapport om barn- och ungdomsärenden vid varje
sammanträde med nämnden.

Rapporten avser mars 2009.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 35 Dnr 0040/09-750

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED VÅLDSUTSATTA KVINNOR
OCH BARN

Socialnämndens beslut

Anta riktlinjer för arbete med våldutsatta kvinnor och barn, enligt bilaga.
Riktlinjerna delges kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

”I  Älvsbyns kommun ska våldutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat
eller själva utsatts för våld kunna känna sig säkra på att de ska få det stöd som
anses nödvändigt, och att myndigheter och organisationer i samverkan aktivt
ska arbeta för att förändra deras situation.”

Med ovanstående som ledord har områdeschefen för individ- och familje-
omsorgen utarbetat förslag till riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor
och barn, enligt bilaga.
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 36 Dnr 0008/09-700

INFORMATION

Socialnämndens beslut

Med nedanstående kommentarer lägga informationen med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 6 april
2009 samt kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2009.

2. Ordförande informerar om arbetet med att ta fram en Strategisk plan för
åren 2010-2012. Planen ska behandlas vid kommunstyrelsens samman-
träde i juni 2009.

3. Områdeschef individ- och familjeomsorgen informerar om ”Utbildning
till Case Manager”. Socialstyrelsen har beviljat kommunerna i Norr-
bottens och Norrbottens läns landsting medel  för ”Case Managment –
Samordning av psykiatriska och missbruksinriktade insater för personer
med samtidig psykisk störning och missbruk”. Det innebär att samtliga
kostnader för utbildning förutom den egna arbetstiden ryms inom de
beviljade medlen. Åsa Lundberg, socialsekreterare har antagits till utbild-
ningen.

4. Socialchefen informerar om Arbetsmiljöverkets underrättelse om
övervägande av föreläggande gällande arbetsmiljön på Ugglan. Bristerna
avser 32 toaletter där ett fritt arbetsutrymme saknas när personal gäller
boende i samband med toalettbesök. Älvsbyns kommun ska senast 1 juni
2009 yttra sig om planerade åtgärder för att komma till rätta med
bristerna i arbetsmiljön.

5. Dialog med representanter från äldreomsorgen.
Hemtjänsten har sedan 1 april omfördelat arbetsuppgifterna till bistånds-
handläggare samt arbetsledare. Utvärdering av omfördelningen ska ske
vid årets slut. Nattpersonalen är i behov av förstärkning. Detta har man
löst så att Ugglans natt tar fasta beviljade insatser.

Införandet av Time Care på boendena har medfört mycket förberedelse-
tid bland annat för utbildningsdagar, nya scheman etc.

Forts
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 36 Dnr 0008/09-700

INFORMATION

5. Forts
Arbetet med att all personal ska arbeta utifrån ett salutogent syn- och
arbetssätt är en ständigt pågående process. På vissa avdelningar är man
långt framme medan andra inte har kommit lika långt. Socialtjänsten är
även med i ett salutogent nätverk bestående av 12 kommuner i Sverige
som träffas en gång per månad och får där många idéer och tips. Som
kuriosa kan nämnas att  salutogent kommer från latinets hälsans
ursprung.

En inriktningsplan för demensvården på 5-10 år framåt bör upprättas.
Idag är blandningen av demensvård och ”vanlig” omvårdnad inte bra, det
skapar oro och otrygghet. Många befinner sig i ett akut demensskede.

Källbacken och Solbacken är belagda av personer som väntar på en plats i
särskilt boende.

Efterfrågan på dagverksamhet är stor. Planer finns på att rikta och göra
en yngre grupp.

Besparingskravet på verksamheten är stort och arbetet med förslag till
besparingar pågår.

En medarbetarenkät är utsänd till personal inom äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade. Resultatet av den kommer att
presenteras vid nämndens junisammanträde 2009.

____


