Sammanträdestid

MÅNDAGEN den 6 februari 2012 kl.19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansli
F Ö RE D R AG N IN G S LI S T A

1.

§ 20

Sammanträdets laglig het och beslutsf örhet

2.

§ 21

Val av protokolljusterare

3.

§ 22

Godkänn ande och komplettering av f öredragningslistan

4.

§ 23

Ordinarie närv årdare

5.

§ 24

Fortsatt anställning ef ter pröv otid

6.

§ 25

Vårdarv oden inom nä rståendevården

7.

§ 26

Förslag till lagstif tning

8.

§ 27

Möte ang åend e klientav gif ter

9.

§ 28

Delgivningar

KONFIDENTIELLA ÄRENDEN
10.

§ 29

Boendeäre nde

11.

§ 30

Ansökan om f ortsatt närståendev årdsstöd

12.

§ 31

Ansökan om f ortsatt närståendev årdsstöd

13.

§ 32

Ansökan om närståendev årdsstöd

14.

§ 33

Klientfly tt

Eckerö 01.02.2012
Jonna Gran berg
Vik. socialsekreterare

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ
SOCIAL NÄM NDEN

Sammanträdesdatum
06.02.2012

Nr
2

Plats och tid

Komm unkansli måndagen den 06.02.2012 kl. 19.00-21.30

Beslutande

Jan-Anders Ö st röm ordf.
Henrietta Hellström vice ordf.
Susann Fagerström
Gun K Rosenqvist frånvarande
Rune Söderlund
Marie Löfström frånvarande
Magnus Jansson

Jonna Granberg
Pauliina Körkkö

Vik. socialse kreterare
Äldreomsorgsledare

Öv riga närvarande

Paragrafer

20-33

Underskrifter

Socialnämndens
Ordförande

Sekretera re

Jan-Anders Ö st röm

Jonna Granberg

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö torsdag dag den 06.02.2012 kl 21.30 på kommunkansli i Överby

Rune Söderlund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby onsdagen den 07.02.2012 kl. 09.00

Intygar

Sekretera re Jonna Granberg

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

3
SOCIAL NÄMNDEN

2022

06.02.2012

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 20
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 21

Rune Söderlund och Susann Fagerst röm föreslås som proto kolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NANDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 22

Socialse kreteraren före slår att ett extra ärende tas upp som § 27 Möte angående
klientavgifter.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

06.02.2012

23

ORDI NA RIE NÄ RVÅ RD ARE TI LL Ä LD REOMSORGE N
Soc § 23

Bilaga: sammanställning av sö kanden
Ordinarie närvårdarbefattningen har varit utannonserad på kommunens
anslagstavla samt på arbetsförmedlingens hemsida. Sista ansö kningsdatum var
den 31 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 Ida Snellman
som närvårdare på 100 % i arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen, från och
med 20.02.2012 tillsvidare. Grundlön enligt avtal 04SOS06A, lön 2 153,23
€/månad för heltid. Prövotiden är 4 månader.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att enhälligt anställa närvårdare Ida Snellman på 100 % i
arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen, från och med 20.02.2012 tillsvidare.
Grundlön enligt avtal 04SOS06A, lön 2 153,23 €/månad för heltid. Prövotiden är 4
månader.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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24

FORTS A TT ANS TÄLLNI NG EF TER PRÖVO TID
Soc § 24

Linda Willford anställdes som ordinarie närvårdare i arbetsavtalsförhållande från
och med 10.10.2012, med en prövotid på 4 månader. Linda har skött sitt arbete
bra.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden noterar till kännedom anställning
som närvårdare för Linda Willford, tillsvidare. Grundlönen för heltid är enligt avtal
04SOS06A, 2 153,23 €/månad.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att notera till kännedom anställning som närvårdare för
Linda Willford, tillsvidare. Grundlönen för heltid är enligt avtal 04SOS06A, 2 153,23
€/månad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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25

VÅRD ARV ODEN INOM NÄ RS TÅEN DEVÅ RDEN
Soc § 25

En indexjustering för vårdarvoden inom närståendevården gjordes den 01.01.2012.
Den lagenliga indexjusteringen gällde endast kategori 1 och 3. I och med
indexjusteringen innebär kategori ett 364,35€/månad och kategori tre 728,69
€/månad. Detta innebär en procentuell höjning om 3,03 %.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden höjer närståendevårdsstödets
kategori två enligt samma höjning som indexjusteringen för kategori ett och tre,
dvs. 3,03 % från 504,57 €/mån till 519,90 €/mån. Kategori ett till tre för personer
under 18 år följer samma princip, vilket innebär att kategori ett för personer under
18 år som är frånvarande från hemmet i genomsnitt minst 7 timmar per dag blir
182,18€.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att föreslå att inför kommunstyrelsen föreslå att höja
närståendevårdsstödets kategori två enligt samma höjning som indexjusteringen
för kategori ett och tre, dvs. 3,03 % från 504,57 €/mån till 519,90 €/mån. Kategori
ett till tre för personer under 18 år följer samma princip, vilket innebär att kategori
ett för personer under 18 år som är frånvarande från hemmet i genomsnitt minst 7
timmar per dag blir 182,18€.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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FÖRSL AG TIL L LAGS TIFTNING
Soc § 26

Bilaga:
- förslag till lagstiftning
- Ålands kommunförbunds yttrande
Landskapsregeringen ber om yttrande över förslag till lagstiftning om privat
socialvård. Enligt förslaget ändras landskapets blankettlagstiftning om privat
socialservice från att avse tidigare lag (FFS 603/1996) till att avse riket s nu
gällande lag om privat socialservice (FFS 922/2011). Syftet med regelverket är att
trygga att rätten till socialservice med god kvalitet fortsatt ges till de klienter som
anlitar privat socialservice.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att meddela
Landskapsregeringen att socialnämnden i Eckerö understöder Ålands
kommunförbunds yttrande i saken.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att meddela Landskap sregeringen att socialnämnden i
Ecke rö understöder Ålands kommunförbunds yttrande i saken.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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MÖTE A NGÅENDE KLIE NTAVGIF TER
Soc § 27

Bilaga: inbjudan till möte
Med anledning av att Ålands omsorg sförbund har flertalet klienter som har beviljats
plats på Stiftelsen hemmet i nuvarande form, som förmedlad specialomsorg är det
ännu oklart hur dessa personers klientavgifter ska uppbäras och av vem. Eftersom
fler platser tillkommer Stiftelsen hemmet under våren 2012 har omsorgsförbundets
sty relse tagit initiativ till att bjuda in representanter för berörda kommuners
socialnämnder till en genomgång av den uppkomna situationen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att välja de ledamöter som
kan delta för möte gällande klientavgifter för personer som erhåller
förmedlingstjänstservice vid Stiftelsen hemmet torsdagen den 9 februari 2012 kl.
15.15.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att presidiet deltar i mötet gällande klientavgifter för
personer som erhåller förmedlingstjänstservice vid Stiftelsen hemmet torsdagen
den 9 februari 2012 kl. 15.15.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 28

1.
2.
3.
4.
5.

Förtroenderådet: kommunernas service till personer med funktionsnedsättning
Indexjustering av utkomststödets grunddel
Årsavgiften för Pixnekliniken 2012
Behov av familjearbetartjänster
Befolkning efter ålder och kommun 31.12.2010

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Anteckna s till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

