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SOCIAL NÄMNDEN

13

16.01.2012

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 1
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 2

Marie Löfström och Magnus Jansson före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Fagerström s förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 3

Socialse kreteraren före slår att två extra ärenden tas upp som § 13 Säkerhetsskydd
på socialkansliet och servicehuset och § 19 utlåtande till Ålands
förvaltningsdomstol.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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ANHÅL LAN OM ANS TÄLLNI NG I SAMBA N D MED LÄROAVTA L
Soc § 5

Åsa Häggblom har varit anställd, till årets slut, som projektanställd som extra
resu rs. Det har vi sat sig att det finns behov till extra resurs även i framtiden.
Motiveringen är den att det finns en klient som är i behov av extra stöd samt det
behövs hjälp i vård – och omsorgsarbetet och med arbetsuppgifter inom Virtuprojektet.
Åsa har även lämnat in anhållan om att få studera på läroavtal till närvårdare.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Åsa
Häggblom som projektanställd och som extra resurs på 50 % för år 2011, fram till
31.12.2011, i arbetsförhållande. Grundlönen för heltid är enligt avtal 04SOS06A
2 127,70 € för närvårdare. Medel finns budgeterat för år 2011. I och med att Åsa
Häggblom anställs finns det möjlighet att hon kan börja studera till närvårdare på
läroavtal.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc § 4

Åsa Häggblom har varit anställd året 2011 som projektanställd som extra resurs.
Behovet för extra resurs finns även i framtiden. Motiveringen är att med den
vårdtyngden vi har i dag behövs det extra hjälp i vård – och omsorgsarbetet. Medel
finns rese rverat i budgeten för en extra 50 % resurs, behovet har kon staterats i
samband med budgetens uppgörande.
Kommunen har godkänt Åsas läroavtalsutbildning vilket i princip förutsätter en
heltidstjänst. Utbildningen fortgår under år 2012.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Åsa
Häggblom som extra re surs på 50 % för år 2012, fram till 31.12.2012, i
arbetsförhållande. Grundlönen för heltid är enligt avtal 04SOS06A 2 153,23 € för
närvårdare. Medel finns budgeterat för år 2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anställa Åsa Häggblom som extra resurs på 50 % för
år 2012, fram till 31.12.2012, i arbetsförhållande. Grundlönen för heltid är enligt
avtal 04SOS06A 2 153,23 € för närvårdare.
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ORDI NA RIE NÄ RVÅ RD ARE TI LL Ä LD REOMSORGE N
Soc § 5

Bilaga - Sammanställning av sökanden
Ordinarie närvårdarebefattningen har varit utannonserad på kommunens
anslagstavla samt på arbetsförmedlingens hemsida. Sista ansö kningsdatum var
den 5 januari 2012. De personer som har sö kt befattningen finns med som bilaga
och presentera s på mötet.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Ida Snellman
som närvårdare på 100 % i arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen, från och
med 01.02.2012 tillsvidare. Grundlön enligt avtal 04SOS06A, lön 2 153,23
€/månad för heltid. Prövotiden är 4 månader.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att anställa närvårdare Alexandra Åberg-Wernér
som närvårdare på 100 % i arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen från och
med 1.2.2012 tillsvidare. Alexandra arbetar sedan tidigare som närvårdare på
Solgården. Ingen prövotid tillämpas. Grundlön enligt avtal 04SOS06A, lön 2 153,23
€/månad för heltid.
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ORDI NA RIE S TÄ DA RE TILL SO LGÅ RDE N
Soc § 6

Bilaga - Sammanställning av sökanden
Ordinarie städarbefattningen på 50 % har varit utannonserad på kommunens
anslagstavla samt på arbetsförmedlingens hemsida. Sista ansö kningsdatum var
den 5 januari 2012. De personer som har sö kt befattningen finns med som bilaga
och presentera s på möte.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Janevir
Mattsson som städare på 50 % i arbet savtalsförhållande till Solgården, från och
med 01.02.2012 tillsvidare. Grundlön enligt avtal 08SII012, lön 1 881,09 €/månad
för heltid. Prövotiden är 4 månader.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anställa Janevir Mattsson som städare på 50 % i
arbetsavtalsförhållande till Solgården, från och med 01.02.2012 tillsvidare.
Grundlön enligt avtal 08SII012, lön 1 881,09 €/månad för heltid. Prövotiden är 4
månader.
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UPPSÄGNING AV NÄ RVÅRD ARBEFA TTN ING S.K.
Soc § 7

Bilaga – Uppsägning
Närvårdare Sandra Karl sson inkom men en skriftlig uppsägning den 13.12.2011.
Karlsson säger upp sig från sin befattning som närvårdare på Solgården. Karlsson
är tjänstledig t.o.m. 31.12.2011 och meddelar att hon inte kommer att komma
tillbaka från tjänstledigheten.
Uppsägningen träder i kraft 01.01.2012.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att bevilja Sandra
Karlsson uppsägning från sin befattning som närvårdare enligt ansökan.
Socialnämnden föreslås besluta att lediganslå och annonsera efter en ordinarie
närvårdare på 100 % i periodarbete i arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen,
från och med 15.02.2012, tillsvidare. En prövotid på 4 månader tillämpas.
Behörighetskrav närvårdare eller motsvarande och med grundlön 2 153,23
€/månad för heltid enligt avtal 04SOS06A.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att lediganslå och annonsera på AMS och anslagstavlan
efter en ordinarie närvårdare på 100 % i periodarbete i arbetsavtalsförhållande
inom äldreomsorgen, från och med 15.02.2012, tillsvidare. Ansökningstid till och
med 31.01.2012. En prövotid på 4 månader tillämpas. Behörighetskrav närvårdare
eller motsvarande och med grundlön 2 153,23 €/månad för heltid enligt avtal
04SOS06A.
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SAMMANHÅL LEN HEMVÅ RD
Soc § 112

Under tiden 01.03.-31.08.2011 har ett pilotprojekt för sammanhållen hemvård
pågått i Eckerö kommun. Från ÅHS’s sida har man inkommit med en begäran om
att projektet kunde få fortsätta till utgången av år 2011, med tanke på att den
lagändring som krävs för att möjliggöra en permanent verksamhet ännu inte
slutbehandlats.
Landskapsregeringen ställer sig positiv till en förändring av projektet enligt
nuvarande upplägg för de kommuner som redan nu deltar. Man avser även
erbjuda möjlighet för övriga intresserade lands – och skärgård skommuner att delta.
Pilotprojekt förlängs t.o.m. 31.1.2012.
Personalen på hemtjänsten har positiva erfarenheter av deltagandet i projektet.
Som närvårdare har man kunnat utföra arbetsuppgifter som man har utbildning för,
t.ex. sårvård och insulininjektioner. Vård – och omsorgsa rbetet har kunnat utföras
mera smidigt för klienten. Klienten har t.ex. inte behövt vänta på personal från
hemsjukvården för att få sår omlagda efter bad och liknande. Man kan konstatera
att hemtjänstpersonalen har utfört mera av hemsjukvård s personals uppgifter än
vad hemsjukvården har utfört uppgifter inom hemtjänsten.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden ställer sig positivt till att delta i
projektet även i fortsättningen.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc§ 8

Bilaga – Pilotprojekt sammanhållen hemvård
Bilaga – Inbjudan
Ecke rö kommun har varit med på Pilotprojekt sammanhållen hemvård en längre
tid. Erfarenheterna har varit positiva från personalens sida. Republikens
President har meddelat landskap sregeringen att hinder inte föreligger för
ikraftträdande av landskap slag om hälso – och sjukvård. I och med detta upphörde
pilotprojektet sammanhållen hemvård den 31.12.2011. Från och med 1.1.2012 har
respektive kommun och ÅHS möjlighet att ingå avtal om sammanhållen hemvård.
Med anledning av den nya hälso –och sjukvård slagen inbjuder Ålands hälso – cch
sjukvård alla intresserade kommuner till planerings –och informationstillfälle till
ÅHS konferens.
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ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden väljer de ledamöter som kan delta
för planerings- och informationstillfälle tisdagen den 24 januari kl. 14.00.
Socialnämnden besluter om att ingå avtal om sammanhållen hemvård på nästa
sammanträde.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att äldreomsorg sledare Pauliina Körkkö och presidiet i
socialnämnden deltar i planerings- och informationstillfället från Eckerö kommuns
sida. Socialnämnden besluter om att ingå avtal om sammanhållen hemvård på
nästa sammanträde.
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ÄLDREOMSORGSPL AN FÖR 2012-2016
Soc § 9

Bilaga – Äldreomsorgsplan 2012-2016
I dagsläget har Eckerö kommun en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som
fullmäktige har godkänt i januari 2010. Landskap sregering har framfört önskemål i
”Kvalitetsrekommendation tjänster för äldre” att alla kommuner skall ha en
äldreomsorgsplan med ett tidsperspektiv på fem år.
Syftet med planen är att, med avstamp från tidigare Äldreomsorgsplan 2010-2030,
utforma visioner, mål och strategier för kommunens äldreomsorg för perioden
2012-2016. Det viktigaste är att planen fortsätter att vara ett levande dokument
som vidareutvecklas kontinuerligt.

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLA G

Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och kommunfullmäktige att äldreomsorgsplanen för år 20122016 godkänns.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att äldreomsorg sledare Pauliina Körkkö tillför
äldreomsorgsplanen vissa förändringar samt att inför kommunstyrel sen och
kommunfullmäktige föreslå att äldreomsorgsplanen för år 2012-2016 godkänns.
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VAL AV BARNS KÖTA RE
Soc § 126

Bilaga - Avdelningen Humlans schema över vårdtider och personalresurse r
Inom barnomsorgen har det sedan år 2002 funnits en tillfällig befattning som
gruppassistent. Befattningen som gruppassi stent har varit besatt ett år i taget enligt den
procent som behövts för att täcka upp personalbehovet på daghemmet Nyckelpigan.
Under år 2011 har gruppassi stenten arbetat 65 %.
I och med att behovet av heltidsplatser på daghemmet Nyckelpigan har ökat, har
socialnämnden gått in för att båda avdelningarna, ”Fjärilen” och ”Humlan”, skall börja
fungera som heldagsavdelningar. Detta innebär att barngruppen på ”Humlan” har blivit
större och öppettiden har förlängts med 2,5 h/dag. Enligt barnomsorgslagen får en
personal ha 7 barn i åldern 3-6 år. Detta innebär att inför år 01.01.2012 behövs det tre
personal på avdelningen ”Humlan”. För att täcka upp dagen räcker det inte med
deltidsanställningar. Det som behövs för ”Humlan” är en barnträdgårdslärare på 100 %,
en barnskötare på 65 % och en barnskötare på 100 %, för att det skall fungera enligt
barnomsorg slagens krav.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att den tillfälliga befattningen som gruppassistent
upphör från och med 01.01.2012 och att kommunen istället går in för att inrätta en
befattning som barnskötare på 100 %, inom barnomsorgen med placering främst på
avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012 tillsvidare. Grundlönen är 2 112,00
€/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A. Befattningsbeskrivning för barnskötare finns
sedan tidigare.
Socialse kreteraren pre senterar följande information på sammanträdet:
-

Baspersonalresurse r på motsvarande avdelningar i Sund och Hammarland
presenterades inför nämnden:
o Sund: baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för 3-6
åringar som har öppet mellan kl 7.00–17.30, är tre heltidspersonal och
en på 78,4 % (alltså totalt 3,784 personal)
o Hammarland: Baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för
3-6 åringar som har öppet mellan 7.00–16.30, är 3 personal på 100 %,
men personalen arbetar alla på egen begäran 80 %. De har även
tillgång till en gruppassistent som finns anställd inom daghemmet.
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alltså 2,4 personal + gruppassi stent resurs enligt behov). För att det
skall fungera med denna personalstyrka kräv s att familjerna lämnar in
Ett två veckors schema från familjerna för att kunna fördela
personalresu rserna.

Soc § 126 forts.
Vidare kan vi konstatera att om personalresurserna på ”Humlan” utökas enligt förslag i
§ 125 och § 126 och § 127 innebär det följande:
-

Barnträdgårdslärare 72 % blir 100 %

-

T idigare gruppassi stent på 65 % blir barnskötare på 100 %

-

Barnskötare 65 % utökas med 6,5 % (se § 127) för att täcka upp ADM-tid för
daghemsföreståndaren

Ovanstående ger oss en personalresurs på 2,65 personal på en heldagsavdelning med
20 platser för 3-6 åringar med öppettid mellan kl 8.30–16.00.
Jan-Anders Öst röm föreslår att nämnden besluter att inleda rekryte ringen av barnskötare
förutsatt att kommunsty relsen godkänner inrättandet. I annonseringen bör det framgå att
anställning sker förutsatt att fullmäktige godkänner förslaget. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att den
tillfälliga befattningen som gruppassi stent upphör från och med 01.01.2012 och att
kommunen istället går in för att inrätta en befattning som barnskötare på 100 %, inom
barnomsorgen med placering främst på avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012
tillsvidare. Grundlönen är 2 112,00 €/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A.
Befattningsbeskrivning för barnskötare finns sedan tidigare. Nämnden besluter också att
föreslå inför kommunstyrelsen att sty relsen godkänner att rekrytering får inledas, dock så
att anställningen är villkorad av att fullmäktige godkänner förslaget.
Kst § 304

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen besluter att föreslå för fullmäktige att en befattning som barnskötare inrättas
inom kommunens barnomsorg fr.o.m. 1.1.2012 i enlighet med socialnämndens beslut.
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BESLUT : Bordläggning
Kst § 318

Styrelsen beslöt att föreslå för fullmäktige att en befattning som barnskötare inrättas
inom kommunens barnomsorg fr.o.m. 1.1.2012 i enlighet med socialnämndens beslut.
Styrelsen önskar en klar uppställning av tjänst stru kturen inom barnomsorgen inför
fullmäktiges behandling.

Soc § 174

Barnskötarbefattningen har varit utannonserad enligt ovanstående beslut, alltså
anställning villkorad av att kommunfullmäktige inrättar befattningen och godkänner
budgeten för år 2012.
Sju personer har sö kt befattningen:
Carolina Lampi
Meit Sjöberg-Mattsson
Johanna Sundelin
Jenny Ulfves
Ylva Pesonen
Moa Rytterstedt
Jessica Öhman

Soc § 174 forts.
Kommunfullmäktige kommer att ta upp ärendet om inrättande av
barnskötarbefattningen och budgeten för år 2012 till behandling den 15 december.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar informationen till
kännedom och besluter att vänta med beslut om anställning av barnskötare till
socialnämndens sammanträde i januari 2012. Motiveringen är den att
socialnämnden inväntar kommunfullmäktiges beslut. Under januari månad ges
socialse kreteraren och daghemsföreståndaren i uppdrag att anställa en tillfällig
barnskötarre surs.
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SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Kfg § 109

BESLUT : Godkändes. Befattningen inrättades fr.o.m. 1.1.2012.

Soc § 10

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att barnskötare Johanna Sundelin erhåller befattningen
som barn skötare vid daghemmet Nyckelpigan från 01.02.2012 tillsvidare. Johanna
arbetar som gruppassi stent på Nyckelpigan sedan januari 2008.
Daghemsföreståndare Gun Sivén föreslår också Johanna för tjänsten. Johanna
Sundelin är intresserad av tjänsten och ämnar ta den. Grundlön enligt avtal för
barnskötare 04SOS06A, 2112, 43 euro.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Rune Söderlund anmäler sig jävig och lämnar sammanträdesrummet.
Socialnämnden besluter att barnskötare Johanna Sundelin erhåller befattningen
som barn skötare vid daghemmet Nyckelpigan från 01.02.2012 tillsvidare. Grundlön
enligt avtal för barnskötare 04SOS06A, 2112, 43 euro. Ingen prövotid tillämpas.
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FÖRSL AG TIL L REVIDE RING
Soc § 11

Bilaga: Ålands omsorg sförbunds förslag
förvaltningsstadga i bilaga till kallelsen.

till revidering av grundavtal och

Förbundssty relsen s förslag, 12.12.2011, till reviderat grundavtal § 132 och
reviderad förvaltningsstadga § 133 för Ålands omsorg sförbund k.f.
I takt med ett ökat antal förmedlade tjänster i form av specialomsorg visa r sig
nuvarande grundavtal från 01.01.2001 vara bristfälligt. Bland annat följande
punkter bör ses över:
- § 13 medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering
- Grunderna för fakturering enligt faktisk närvaro på olika enheter.
- § 2 Kommunalförbundets medlemmar och avgifter - Förmedlingstjänster
- § 6 Kallelse
§ 2 Förmedlingstjänster – Till den del kommunen inte själv producerar
specialomsorgsse rvice eller anlitar Ålands omsorgsförbunds tjänster kan
specialomsorg erbjudas via Ålands omsorgsförbund till enskild person i form av
s.k. Förmedlingstjänst, som extern serviceproducent tillhandahåller. Även dessa
förmedlings tjänster berättigar sedan år 2008 kommunen till sk. Särskild
landskapsandel för specialomsorg.
§ 6 Kallelse – Kallelse till förbundsmäktiges sa mmanträde skall minst fjorton (14)
dagar före sammanträdesdagen sändas ut till kommunfullmäktigeledamot,
förbundsstyrelsens ledamöter och medlemsko mmunernas ko mmunsty relser.
§ 13 – Medlemsko mmunernas betalningsandelar och fakturering
Grund för betalningsandelar är kostnader som är nödvändiga för verksamheten.
Prissättningen skall baseras på budgeten och ett beräknat utnyttjande av
tjänsterna. Grunderna för betalningsandelarna
och
hur fördelas på
medlemsko mmunerna per ve rksamhetsform i förhållande till utnyttjande av i
medlemsko mmunernas he mmahörande personer fastställs i III kapitlet i förbundets
förvaltningsstadga. Förbundsmäktige skall besluta om fastställande av
dröjs målsränta.
Enligt 84 § 4 mom. i kommunallagen ska grundavtalet för ett kommunalförbund
godkännas av re spe ktive medlemskommuners fullmäktige.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår inför kommunsty relsen och kommunfullmäktige att
godkänna förslaget till revidering av grundavtal angående § 2, § 6 och § 13.
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SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrel sen och kommunfullmäktige
rekommendera att godkänna förslaget till revidering av grundavtal.
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ANSTÄL LNIN G AV PERSO NLIG ASSISTE N T
Soc § 12

Närvårdare Frida Tiitta är anställd som personlig assistent för enskilt barn sedan
01.01.2011- 31.1.2012. Barnet börjar skolan hösten 2012, men ett nytt barn som
väntas behöva personlig assistent börjar inom barnomsorgen hösten 2012, varför
behov av personlig assi stent inom Nyckelpigan finns också hela år 2012.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att närvårdare Frida Tiitta anställs som personlig
assi stent på Nyckelpigan 1.2.2012 - 31.12.2012. Läkarintyg för barnet som börjar
daghemmet till hösten kommer senare. Grundlön enligt avtal för barnskötare
04SOS06A, 2112, 43 euro.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anställa närvårdare Frida Tiitta som personlig assistent
på Nyc kelpigan 1.2.2012 – 15.6.2012. Grundlön enligt avtal för barnskötare
04SOS06A, 2112, 43 euro.
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SÄKER HE TSS KYDD PÅ SOCI ALKA NSLIE T O CH SERVI CEHUSE T
§ 137

Soc § 137 Det har förekommit händelser under den senaste månaden när
personal på kommunkan sliet och socialkansliet har blivit ärekrän kta av klienter
inom socialvården. För att förebygga risksituationer har socialsekreteraren utrett
möjligheter till att personalen skall få personlarm och vid behov anlita väktare i
samband med klientmöten.
Ett personlarm ko star 55,00 €/månad (exklusive moms) och vill man ha väktare på
plats vid särskilda tillfällen tar de en timtaxa på 35,00 € för varje påbörjad timme.
Önskemålet är att kommunkansliets kan slist och socialsekreteraren har tillgång till
ett personlarm, samt att det även finns ett larm på Solgården. Vid ett klientmöte
inkommande onsdag kommer vä ktare att vara med och då kommer de även att ta
med personlarm och visa hur de fungerar.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna att
socialse kreteraren samt servicehuset får tillgång till ett personlarm från och med
oktober månad 2011 till årets slut. Vid årsskiftet kan man utvärdera hur larmet
fungerat och om personalen önskar ha det även i fortsättningen. Kostnaderna
förväntas rymma s inom budgeten.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

§ 13

Bilaga: bevakningsavtal
Socialse kreteraren har haft ett personlarm från oktober till december månad 2011.
Vikarierande socialsekreteraren önskar nu fort sättningsvis ha tillgång till
personlarmet, från januari 2012 tillsvidare.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunsty relsen att kommunen ingår permanent avtal med Controlrisk f rån och
med 1.1.2012 gällande personlarm, för socialkansliet och servicehuset.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden beslutar att förorda inför kommunstyrelsen att kommunen ingår
permanent avtal med Controlrisk f rån och med 1.1.2012 gällande personlarm, för
socialkan sliet och servicehuset.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 14

1. Indexjustering av klientavgifterna
2. DGH Förbundsmäktige sammanträde
3. Mariehamns stad, Hemkommunersättningar för Alkohol- och drogmottagningen
år 2012. Socialnämnden § 173/2011.
4. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 17.11.2011.
- Socialnämnden: taxa för hemtjänst service
- Socialnämnden: självriskandel i taxa för färdtjänst 2012-01-09
- Socialnämnden: taxa för- och eftermiddagsvården 2010
- Socialnämnden: inrättande av ny befattning som närvårdare inom äldreomsorgen
- Socialnämnden: inrättande av ny befattning som städare vid servicehuset
- Socialnämnden: utökning av tjänstgöringsgraden för barnträdgårdslärare vid
daghemmet Nyckelpigan
5. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 15.12.2011.
- Möjlighet till kommunal plogning och snöskottning för alla kommuninvånare 80 år
fyllda
- Inrättande av befattning som barnskötare inom barnomsorgen
- Utryc kningspeng på Solgården
- Inrättande av barnomsorg savgift fr.o.m. 1.1.2012
- Hy resavtal för småbarnsavdelningen Småpigornas lokal
- För- och eftermiddagsverksamhet tillsvidare
- Hy resavtal för för- och eftermiddagsvården s lokal
- Bindningsnivå för kommunens verksamhet
6. Lagen om utkomst stöd: höjning av grunddelens belopp.
7. Indexjustering av vårdarvode för närståendevård.

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Anteckna s till kännedom.
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