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SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 34
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 35

Britt Berthén-Eklund och Kerstin Wikgren före slås som proto kolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 36

Socialse kreteraren före slår att ett tillägget Protokoll över kommunens tillsynsansvar
över privata socialserviceproducenter samt lag om privat socialservice görs under §
40 Delgivningar.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s
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TV Å D A TORER SAM T DATA NÄ TU TRUSTNI NG TIL L SOLGÅRDE N
Soc § 37

Bilaga:
- offerter gällande datorer
- offert gällande byggande av datanät
T vå datorer samt datanätutrustning behövs till Solgården för Abilita
vårddokumentation för att underlätta skriftlig dokumentation av klienter på lugna
enheten. Även kökspersonalen behöver ha en bärbar dator till köket på grund av
det nya cirkulationssy stemet.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att införskaffa två datorer
samt datanätutrustning till Solgården.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag. Socialnämnden besluter att bärbara datorer
införskaffas från M kab av märket Acer T M5760.
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REKOMMEND A TIONER FÖ R BEVILJ ANDE T OCH NYTTJA NDE T AV
BA RNOMSORGSPLA TSER IN FÖR HÖSTEN 2012
Soc § 38

Bilaga: förslag till reviderade riktlinjer
Socialnämnden beslutade enligt § 52/2011 om att fastställa riktlinjer och regler
angående möjlighet till och beviljandet av barnomsorgsplatser i kommunen. I och
med den nya barnomsorg slagen som gäller från och med 01.01.2012 finns ett
behov av att revidera dessa ri ktlinjer.
Revideringen utgår från barnomsorgslagen § 17 som innebär att kommunen
endast har skyldighet att bevilja barnomsorg för äldre sy skon under tre år under
moderskap spenningsperioden.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att införa de reviderade
riktlinjerna för beviljandet och nyttjandet av barnomsorgsplatser f r.o.m. hösten
2012. Revideringen innebär i punkt tre förtydligandet att kommunen enligt lag
endast har skyldighet att bevilja barnomsorg för äldre sy skon under tre år under
moderskap spenningsperioden samt att socialnämnden vid platsbrist därmed kan
besluta om att inte bevilja plats för äldre syskon under tre år efter
moderskap spenningsperioden. Riktlinjerna föreslås gälla tillsvidare.
Kerstin Wi kgren föreslår att förändra punkt fyra så att heldagsavgift inte tas ut av
tillfälligt arbetande föräldrar. Jan-Anders Öström föreslår att socialse kretera ren tar
reda på hur saken sköt s i andra kommuner.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att understöda förändringen i punkt tre.
Socialse kreteraren tar reda på huruvida heldagsavgift tas ut av tillfälligt arbetande
föräldrar i andra kommuner och utreder saken och dess kon se kven ser för
arbetssö kande föräldrar och bereder ärendet till följande socialnämndsmöte.
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SOCIALSEKRE TERA RENS P RÖVO TI D
Soc § 39

Kommunstyrelsen beslutade enligt § 287/2011 att anställa Jonna Granberg som
vikarierande socialsekreterare i Eckerö kommun för tiden 28.11.2011 –
20.10.2012. Anställningen inleddes med en prövotid på fyra månader.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Vikarierande socialsekreterare Jonna Granbergs prövotid utgår den 28.03.2012.
Socialnämndens yttrande kring omvandling av vikarierande socialsekretera rens
prövotid till fortsatt vikariat för tiden 29.03 – 20.10.2012 bör tillföras
kommunsty relsen.
Vikarierande socialsekreteraren anmäler jäv. Nämnden konstaterar att jäv
föreligger och socialse kreteraren lämnar sammanträdesrummet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att vikariatet fortsätter till och med
20.10.2012 i enhällighet med ingånget avtal.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 40

1. Barnskyddsjour statisti k
2. Avtal familjearbete Jomala kommun
3. ÅOF bokslut 2011
4. Klientombudsmannens redogörelse år 2011
5. Protokoll över kommunens tillsynsan svar över privata socialserviceproducenter
samt lag om privat socialservice
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att socialsekreteraren gällande punkt nr. 2 undersö ker om
det är möjligt att skriva avtal gällande familjearbetare med Jomala kommun.
Socialnämnden besluter att socialsekreteraren gällande punkt nr. 5 sänder
protokoll över kommunens tillsynsan svar över p rivata socialserviceproducenter
samt lag om privat socialservice till samtliga ledamöter.
Resterande ärenden antecknas till kännedom.
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