Fundargerð

Velferðarnefnd Hveragerðisbæjar

23. fundur velferðarnefndar var haldinn á bæjarskrifstofunni miðvikudaginn 4. maí
2011 og hófst kl. 17:00. Mættir voru: Unnur Þormóðsdóttir, Unnur Kjartansdóttir
Birkir Sveinsson, Harpa Björnsdóttir, og María Kristjánsdóttir félagsmálastjóri.
Eyvindur Bjarnason boðaði forföll.
1. Félagsþjónustumál
2 mál færð í trúnaðarmálabók
2. Barnaverndarmál
1 mál færð í trúnaðarmálabók
3. Endurnýjun á leyfi til daggæslu barna í heimahúsi.
Dakri I Husted kt. 280773-4179, Kambahrauni 29,
Þuríður Andrésdóttir kt. 270567-5849, Arnarheiði 1
Þóra Möller kt. 050670-4149, Borgarheiði 20
sækja um endurnýjun á dagforeldraleyfi.
Velferðarnefnd veitir þeim leyfi til daggæslu barna í heimahúsi næstu 4 ár þ.e. frá 1.
maí 2011-1. maí 2015.
4. Garðasláttur fyrir eldri borgara og öryrkja sem njóta heimaþjónustu.
Í sumar, á tímabilinu 15. maí til 15. ágúst , mun Hveragerðisbær veita eldri borgurum
og öryrkjum, sem njóta heimaþjónustu, niðurgreiddan garðslátt eins og undanfarin
ár. Breyting verður á fyrirkomulagi þjónustunnar með þeim hætti að framvísa á
reikningi frá viðurkenndum verktaka og skal reikningurinn vera útgefinn í samræmi
við reglur m.a. um virðisaukaskatt.
Þjónusta sem er niðurgreidd er : sláttur
grasflatar, rakstur og frágangur eftir slátt. Niðurgreiðslan gildir fyrir fjögur skipti og
er greiddar kr. 3.000 fyrir litla garða og kr. 4.000 fyrir stærri garða.
5.
Umsögn nefndarinnar um frumvarp til laga um nálgunarbann og
brottvísunar af heimili.
Velferðarnefnd
hefur reynslu af því að beita ákvæði nálgunarbanns í
barnaverndarmálum. Ákvæðið reynist vel bæði í málum er varða heimilisofbeldi og
kynferðislegt ofbeldi. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir brottvísun sakbornings af heimili
sem nefndin telur að sé mjög til bóta. Málsmeðferð er gerð skilvirkari í þessu
frumvarpi þar sem það er lögreglustjóri sem tekur ákvörðun um nálgunarbann og
brottvísun af heimili. Nefndin telur frumvarpið bæta stöðu barna sem búa við ofbeldi
og kvenna sem verða fyrir heimilisofbeldi.
6. Lagt fram til kynningar starfssamningur um sameiginlega félagsþjónustu í
Árnessýslu utan Árborgar og erindisbréf Velferðarnefndar svæðisins.
Nefndin fagnar samvinnu sveitarfélagana í þessum málaflokki.
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