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Dnr 0034/10-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
Älvsbyns kommun
1. KF-beslut § 30/10 – Redovisning av nämndernas (socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden) måluppfyllelse 2009 enligt styrkort
2. KF-beslut § 43/10 – Fyllnadsval (Ns) av ledamot i socialnämnden – Berit
Vesterlund.
____
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Dnr 0035/10-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN
Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen första kvartalet 2010. Redovisningen läggs till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade vid sammanträde den 3 februari 2010 att rapportering av
barn- och ungdomsärenden ska rapporteras under innevarande år vid
nämndens sammanträden i juni och december.
Beslutsunderlag
Redovisning barn- och ungdomsärenden första kvartalet 2010.
____
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TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND 22-24 JULI 2010 - CSG I
ÄLVSBYN AB
Socialnämndens beslut
Att bevilja CSG i Älvsbyn AB tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
mellan den 22 och 24 juli 2010 för servering av starköl och vin i öltält på
gräsytan badhuset/Älvåkraskolan. Servering får ske mellan kl 19.00 till kl
02.00.
Vakter enligt generellt beslut i socialnämnden den 5 maj 2010.
Ärendebeskrivning
CSG i Älvsbyn AB (Café Storgatan) ansöker om tillfälligt serveringstillstånd
mellan den 22 och 24 juli 2010 för servering av starköl och vin till allmänheten. Serveringen ska ske i öltält på gräsytan badhuset/Älvåkraskolan.
På grund av kort handläggningstid presenteras beslutsunderlaget på
sammanträdet.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Andersson (v) i handläggningen.
Socialnämnden
Alkoholhandläggare har lämnat yttrande enligt bilaga. Polismyndigheten har
inlämnat yttrande och har inget erinra mot att serveringstillstånd beviljas
förutom att någon större olägenhet vad gäller musikvolym inte får förekomma.
CSG i Älvsbyn AB har lämnat fullmakt till Ingemar Nilsson att närvara och
kunna fatta beslut i ärende angående öltält. CSG i Älvsbyn AB/Charlotta
Nilsson och Ingemar Nilsson närvarade och gav sina synpunkter i ärendet.
_____
Bilagor
- Besvärshänvisning
- Beslut om villkoret vakter i samband med alkoholservering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INFORMATION
Socialnämndens beslut
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
• Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj

2010. Bland annat om framtidens boende, förslag till strategisk plan för
2011, delårsrapport m m.
• Annelee Mickelsson, ny anhörigkonsulent, presenterar sig och informerar

om anhörigstödprojekten. Förändring i lagen gör att alla anhöriga omfattas
ej bara äldre. Anhöriga och deras behov ska uppmärksammas på ett tidigt
stadium. Var 4:e person som hjälper andra äldre, sjuka och funktionshindrade är över 65 år. Detta motsvarar cirka 650.000. Det är viktigt att all
personal inom socialtjänsten vet hur man söker anhörigstöd. Som anhörigkonsulent har Annelee en vision om att Älvsbyn är en kommun som
stöder anhöriga.
• Stig Söderström, enhetschef hemtjänsten, och Charlotte Dahlberg,

undersköterska Kristallens hemtjänstgrupp, informerar om deras
synpunkter/tankar/farhågor/förväntningar kring ett av de särskilda
uppdrag som äldreomsorgen har i 2011 års förslag till strategisk plan
”Höja kompetensen hos hemtjänstpersonalen om demens och strukturera
hemtjänstverksamheten.”. Personalen inom hemtjänsten upplever att
kvaliteten har försämrats både vad gäller diagnostisering, utredning och
behandling. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom som förhoppningsvis ska leda till en kvalitetshöjning.
• Socialchefen informerar om att Dagcenter har ändrat namn till

Aktivitetshuset.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

