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SOCIAL NÄMNDEN

164166

07.12.2011

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 164
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 165

Marie Löfström och Magnus Jansson före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
Susann Fagerström föreslår att Rune Söderlund och Margareth Häggblom väljs till
protokolljusterare. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Fagerström s förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 166

Äldreomsorgsledaren föreslår att ett extra ärende tas upp som § 177 Fastställande
av hyror på servicehuset Solgården.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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ANSÖ KA N OM FÖRL ÄN GD TJ ÄNS TLEDIG HET S.K.
Soc § 167

Bilaga – Ansökan om förlängd tjänstledighet
Närvårdare Sandra Ka rlsson har beviljats tjänstledighet utan lön från sin befattning
som närvårdare på Solgården för tiden 01.08.-31.12.2011. Karlsson har varit
anställd i Eckerö kommun i tre år i juni månad 2011. Ansökan om tjänstledighet för
tiden 01.01.2012 – 30.07.2012 har inkommit.
Enligt Eckerö kommuns riktlinjer kan tjänstledighet utan lön beviljas maximalt för tre
månader för den som varit anställd minst tre år och för ett år för den som varit
anställd minst fem år.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden inte beviljar ansö kan om
tjänstledighet för Sandra Karlsson under tiden 01.01.2012 – 30.07.2012.
Äldreomsorgsledaren anser det vara skäligt med tanke på kommunens fast ställda
riktlinjer gällande tjänstledighet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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168

AN HÅL LA N OM ATT AR BE TA DEL TID
Soc § 168

Bilaga – Anhållan om att arbeta deltid
Marie Bertell har lämnat in en anhållan om att få gå ner i arbetstid. I dag är hon
anställd som städare på 100 % men önskar gå ner i arbetstid till 75 % av heltid.
Deltids arbete kan beviljas och fungera förutsatt att kommunfullmäktige godkänner
socialnämndens förslag att inrätta en städare på 50 % inom Eckerö kommun
placering äldreomsorgen. Om detta inrättas kan Mari Bertell gå ner i arbetstid till 75
% och den ny inrättade befattningen som städare på 50 % kan utannonsera s som
75 %.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna Marie
Bertells anhållan om att tillsvidare arbeta 75 % i stället för 100 % av heltid förutsatt
att socialnämnden har anställt ytterligare en städare.
Äldreomsorgsledaren kompletterar sitt förslag med att det praktiska genomförandet
delegeras till äldreomsorgsledaren, efter att socialnämnden anställt ytterligare en
städare.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att godkänna Marie Bertells anhållan om att tillsvidare
arbeta 75 % i stället för 100 % av heltid. Det praktiska genomförandet delegeras till
äldreomsorgsledaren.
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STÄD ARE TI LL SOLG ÅRDEN
Soc § 169

Under villkoret att kommunfullmäktige inrättar en ny befattning och medel beviljas
finns en befattning som städare på 50 % på Solgården obesatt från och med
01.01.2012. I och med att nuvarande ordinarie städare börjar arbeta 75 % finns det
möjlighet att utöka befattningen till 75 %.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå och
annonsera efter en städare på 75 % i arbet savtalsförhållande, enligt avtal
08SII012, till Eckerö kommun och i första hand till Solgården, med villkorad av att
kommunfullmäktige inrättar befattningen och godkänner budgeten samt att
nuvarande städare på 100 % går ner till 75 %, från och med 16.01.2012 tillsvidare.
Behörighetskrav ä r erfarenhet inom städarbete. Grundlön för städare är 1 881,09
€/månad för heltid.
Äldreomsorgsledaren ändrar sitt förslag på basen av Kfg § 84 där fullmäktige
beslöt att en ny befattning som städare på 50 % av heltid inrättas i Eckerö kommun
med placering i första hand vid servicehuset från och med 1.1.2012, varav 20 % av
arbetsuppgifterna omfattar tvätteritjänster för servicehuset s interna behov. Detta
betyder att socialnämnden kan utannonsera en befattning som städare på 50 %
med möjlighet till 75 % arbetstid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att lediganslå en städarbefattning på 50 % där det ingår
tvätteritjänster på 20 %, med möjlighet till 75 % arbetstid. Anställning i
arbetsavtalsförhållande, enligt avtal 08SII012, inom Eckerö kommun med placering
i första hand på Solgården. Arbetet är tillsvidare och inleds 01.02.2012, eller enligt
överenskommelse. En prövotid på 4 månader tillämpas. Behörighetskrav är
erfarenhet inom städarbete. Grundlön för städare är 1 881,09 €/månad för heltid.
T jänstemännen handhar annonsering och intervjuförfarande.
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NÄ RVÅR D ARE TILL Ä LDREOMSORGEN
Soc § 170

Under villkoret att kommunfullmäktige inrättar en ny befattning som närvårdare och
att medel beviljas finns behov av att anställa närvårdarre surser på 125 % inom
äldreomsorgen från 01.01.2012. Det finns i dagsläget en tidigare inrättad
närvårdarbefattning på 75 % som är obesatt och som utannonserat s, med
möjlighet till 100 % arbetstid, med villkoren av att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till utökningen på 125 %. Det betyder att 25 % av den före slagna
utökningen på totalt 125 % blir besatt och att en befattning på 100 % är obesatt.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå och
annonsera efter en närvårdare på 100 % i arbetsavtalsförhållande inom
äldreomsorgen, villkorad av att kommunfullmäktige inrättar befattningen och
godkänner budgeten, från och med 15.01.2012 tillsvidare enligt avtal 04SOS06A.
Behörighetskrav är närvårdare eller motsvarande. Grundlön är 2 153, 23 €/månad
för heltid.
Äldreomsorgsledaren kompletterar sitt förslag med hänvisning till Kfg § 83/2011 att
den utvidgade bemanningen på servicehusets lugna enhet permanentas efter
försö kspe rioden. Detta innebär att tidigare inrättad närvårdartjänst på deltid
motsvarande 75 % ändras till heltid, samt att en ny närvårdartjänst på heltid
inrättas från och med 01.01.2012. Syftet är att kvalitetshöja äldreomsorgen och att
möjliggöra för fler klienter att få bibehållen omsorg på servicehuset i stället för
nyttjande av institutionsvård på annan ort. Detta innebär att socialnämnden kan
besluta att lediganslå och annonsera efter en närvårdare på 100 % i
arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen, från och med 01.02.2012 eller enligt
överenskommelse, tillsvidare enligt avtal 04SOS06A. Prövotid 4 månader.
Behörighetskrav är närvårdare eller motsvarande. Grundlön är 2 153, 23 €/månad
för heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att lediganslå en närvårdarbefattning på 100 % i
arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen. Arbetet inleds 01.02.2012 eller enligt
överenskommelse, och är tillsvidare. Arbetsvillkor enligt avtal 04SOS06A och en
prövotid på 4 månader tillämpas. Behörighetskrav är närvårdare eller motsvarande
och grundlönen är 2 153, 23 €/månad för heltid. T jänstemännen handhar
annonsering och intervjuförfarande.
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SÄLJA NDE AV P LA TSE R PÅ DE GAMLAS HEM
Soc § 171

I dag har Eckerö kommun 4 platser på De Gamlas Hem. Kommunen debiteras ett
månatligt förskott budgeterat av kommunförbundet, även då kommunen inte
utnyttjar sina platser. Eckerö kommun får inte tillbaka pengar för outnyttjade platser
före bokslutsammanhang. Det är en gemensamt uträknad summa som återbetalas.
Ecke rö kommun har inte haft någon klient på DGH sedan februari 2010. I
dagsläget är tre av fyra platser utlånade.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relse och fullmäktige att Eckerö kommun bjuder ut en plats på De
Gamlas Hem till försäljning.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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REKRY TERI NG AV PERSO NA L TIL L FÖR - OCH EF TERMIDDAGSVÅRDE N
Soc § 155

Antalet inskrivna barn på ”eftis” för verksamhetsåret 2011-12 är nio (9). Dessa nio
barn får även vid behov utnyttja ”föris” och i nuläget är det tre (3) barn på ”föris”
varje dag och två (2) barn som är varannan vecka. Som mest har det en morgon
varit sex (6) barn på ”föris”. Öppet tiderna på ”föris” och ”eftis” har under hösten
varit mellan kl 07.30.-09.00/10.00 (en dag i veckan) samt kl 12.00 (en dag i
veckan)/13.00–17.30. T otalt 30,00 h/vecka i barngrupp plus 2 h/månad för
planering. Under hösten har två deltidsanställda inom kommunen fungerat som
”för- och eftisledare”.
Personalresurserna har varit anställda på årsbasi s med motiveringen att
verksamheten har varit osä ker, och man har inte kunnat förutspå om behovet
kommer att finnas kvar under en lägre tid. Eftermiddagsvården har fungerat mycket
bra och antalet inskrivna barn har varit stabilt under de senaste åren och det ser
även ut att vara det i fortsättningen. Behovet av ”föris” är svårare att uppskatta,
eftersom föräldrar har rätt att gå ner i arbetstid och söka partiellt hemvårdsstöd för
skolbarn, under barnets två första skolår. Inför våren behövs personalresurser på
totalt 32,00 h/vecka till ”föris och eftis”. Medel för dessa personalko stnader finns
med i budgetförslaget för år 2012.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att i första hand internt söka
efter personalresurser, till förmiddags- och eftermiddagsvården, bland i första hand
deltidsanställda i kommunen. Föreslås att intresseförfrågningen sker via samtliga
föreståndare och brev till alla enheter samt sätts upp på kommunens anslagstavla.
T otala personalresursen som behövs under våren 2012 (för både ”föris och eftis”)
är ca 32,00 h/vecka, enligt skolans schema, vid skollov är arbetstagaren inte
skyldig att arbeta och arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Arbetsresursen kan
komma att fördelas mellan en eller flera deltidsanställda. Intresserade skall
meddela socialse kreteraren senast den 22 november 2011. Personalresursen till
eftermiddagsvården, ca 18 h vecka, kan komma att anställas på 3 år. Varav den
extra resu rsen för förmiddagsvården och upptäckningstimmar för
eftermiddagsvården i första hand behövs inför våren 2012. Det är önskvärt att
personen/personerna som anställs för eftermiddagsvården (ingår även planering av
verksamheten) har barnskötar, sociokant eller motsvarande utbildning men även
annan lämplig person kan komma att anställas. Lön enligt avtal 04SOS06A.
Förutsättning för anställning är att budgetförslaget 2012 godkänns och att
förmiddags- och eftermiddagsvården permanentas.
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SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att i första hand internt söka efter personalresurser, till
förmiddags- och eftermiddagsvården, bland i första hand deltidsanställda i
kommunen. Föreslås att intresseförfrågningen sker via samtliga föreståndare och
brev till alla enheter samt sätts upp på kommunens anslagstavla. T otala
personalresu rsen som behövs under våren 2012 (för både ”föris och eftis”) är ca
32,00 h/vecka, enligt skolans schema, vid skollov är arbetstagaren inte skyldig att
arbeta och arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Arbetsre sursen kan komma att
fördelas mellan en eller flera deltidsanställda. Intresserade skall meddela
socialse kreteraren sena st den 22 november 2011. Personalresursen till
eftermiddagsvården, ca 18 h vecka, kan komma att anställas på 3 år. Varav den
extra resu rsen för förmiddagsvården och upptäckningstimmar för
eftermiddagsvården i första hand behövs inför våren 2012. Socialnämnden söker
efter en lämplig person och lönen fast ställs enligt personens utbildning
Soc § 172

Socialnämnden har skic kat ut en intresseförfrågan enligt ovanstående beslut. T vå
intresseanmälningar har inkommit. Barnskötare Chatrine Fällman och barnskötare
Johanna Sundelin har anmält intresse. Chatrine Fällman arbetar som assistent 20
h/vecka på skolan och är intresserad av att arbeta ytterligare 18 h/vecka på ”föris
och eftis”. Johanna Sundelin har även sö kt barnsköta rtjänsten och är främst
intresserad av den.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att Chatrine Fällman anställs som eftermiddagsledare
18 h/veckan under perioden 1.1.2012–31.12.2014. Lön och arbetsvillkor enligt
avtal 04SOS06A. Ingen prövotid tillämpas. För- och eftermiddagsvårds ve rksamhet
finns under samma tid som skolans verksamhet sdagar. I arbetsavtalet bör
framkomma att Fällman inte är skyldig att arbeta under skolans lovtider och att
kommunen då inte är skyldig att betala lön.
T ill ”föris och eftis” behövs ytterligare personalresurser på totalt ca 14 h/vecka.
Förslaget är att socialnämnden besluter att ge socialsekreteraren och
eftermiddagsledare Chatrine Fällman i uppdrag att söka efter och anställa en
person som extra resurs till ”föris och eftis” under våren 2012.
Susann Fagerström föreslår att Chatrine Fällman anställs som eftermiddagsledare
på 18 h/vecka tillsvidare enligt ovanstående villkor. Rune Söderlund understöder
förslaget.
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Soc § 172 forts.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att Chatrine Fällman anställs tillsvidare som
eftermiddagsledare 18 h/veckan. Lön och arbetsvillkor enligt avtal 04SOS06A.
Ingen prövotid tillämpas. För- och eftermiddagsvård s verksamhet finns under
samma tid som skolans verksamhetsdagar. I arbet savtalet bör framkomma att
Fällman inte är skyldig att arbeta under skolans lovtider och att kommunen då inte
är skyldig att betala lön.
T ill ”föris och eftis” behövs ytterligare personalresurser på totalt ca 14 h/vecka.
Förslaget är att socialnämnden besluter att ge socialsekreteraren och
eftermiddagsledare Chatrine Fällman i uppdrag att söka efter och anställa en
person som extra resurs till ”föris och eftis” under våren 2012.
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Soc § 125

Planen är att tidigare halvdagsavdelningen ”Lillpigan” från och med år 2012
permanent skall börja fungera som en heldagsavdelning (Humlan). Utgående från
bilagorna kan man konstatera att personalresurserna är knappa, vilket främst beror
på att avdelningens öppettider blivit längre, totalt 2,5 h/dag. Enligt
barnomsorg slagen kräv s det en personal på 7 barn, dvs. nuvarande barngrupp på
”Humlan” behöver tre personal för att täcka upp. För att täcka upp dagen räcker det
inte med deltidsanställningar. Det som behövs för ”Humlan” är en
barnträdgårdslärare på 100 %, barnskötare på 65 % och en barnskötare på 100 %,
för att det skall fungera enligt barnomsorgslagens krav.
En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas. I nuläget är
den tjänsten inrättad på 72 % men skulle permanent behöva utökas till 100 % från
och med 01.01.2012 tillsvidare. En sådan utökning skulle innebära en kostnad på
ca 890,00 € månad (inklusive ålderstillägg och övriga avgifter), totalt ca 11 500,00
€/år och skulle förlänga barnträdgårdslärarens arbet sdag med 2 timmar, mellan kl
14.00–16.00.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Före slås även att socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och –
fullmäktige att barnträdgårdslärartjänsten inom barnomsorgen med placering på
avdelningen Humlan utökas f rån nuvarande 72 % till 100 % från och med
01.01.2012 tillsvidare.
Socialse kreteraren pre senterar följande information på sammanträdet: I nuläget har
vi följande tjänster och befattningar inrättade och placerade på avdelningen
”Humlan”: en barnträdgårdslärare på 72 %, en barnskötare på 65 % och en
gruppassistent på 65 %. Under hösten, fram till 31.12.2011, arbetar
barnträdgårdsläraren tillfälligt 100 %. Det har inkommit ytterligare två ansö kningar
om barnomsorg sedan kallelsen och avdelningarnas schema gick ut till nämnden.
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SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE
SOCIAL NÄMN DEN
Kst § 260

125
260
85
173

03.10.2011
18.10.2011
17.11.2011
07.12.2011

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av barnträdgårdslärare vid
daghemmet Nyckelpigan ökas f rån 72% av heltid till en heltidstjänst i enlighet med
den nya barnomsorgslagstiftningens krav och motsvarande standard i jämförbara
kommuner.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av barnträdgårdslärare vid
daghemmet Nyckelpigan ökas f rån 72% av heltid till en heltidstjänst i enlighet med
den nya barnomsorgslagstiftningens krav och motsvarande standard i jämförbara
kommuner. Förändringen i tjänstgöringsgrad gäller från och med 01.01.2012. Inför
kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras protokollet med en tablå över
nuvarande personal och den samlade personalförstärkning som är erforderlig.

Kfg § 85

BESLUT : Godkändes.

Soc § 173

Kommunfullmäktige har godkänt ett utökande av barnträdgårdslärartjänsten från
72 % av heltid till en heltidstjänst. Tjänsten innehas tillsvidare av
barnträdgårdslärare Maria Wikblom. Maria Wikblom samtyc ker till att arbeta heltid.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden beslutar att Maria Wikbloms
barnträdgårdslärartjänst är på heltid från och med den 1.1.2012 tillsvidare. Lön och
anställningsvillkor enligt avtal 05PKO02B med grundlön 2 352,90€/månad för
heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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174

U TANNO NSER AD BA RNSKÖ TAR BEF ATTNING
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.
(alltså 2,4 personal + gruppassistent 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.
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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.
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
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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.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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ANSTÄL LNIN G EFTER P RÖVO TI D
Soc § 90

Bilaga – Beslut § 11/AS/11 taget 29.06.2011
Socialse kreteraren och socialnämndens ordförande tog den 29.06.2011 beslut om
val av ordinarie städare/köksbiträde inom barnomsorgen och äldreomsorgen.
Beslutet innebär att Gun-Gerd Grönholm valdes till befattningen med en fyra
månaders prövotid. Under prövotiden skall Grönholm avlägga hygienpasset.
Grönholm inledde sitt arbete den 15 augusti.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RLSAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att anteckna beslutet till
kännedom.
Nämnden kan även konstatera att Gun-Gerd Grönholm har avlagt test i
hygienkompetens den 01.09.2011, med godkänt reslutat och visat upp intyg.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc § 175 Grönholm har varit anställd som städare/kö ksbiträde sedan 15.08.2011. Hennes
prövotid går ut 14.12.2011.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren pre senterar sitt förslag på mötet.
Socialse kreten föreslår, efter att ha rådfrågat Ålands kommunförbund, att
socialnämnden besluter kon statera att Gun-Gerd G rönholms prövotid går ut i
december månad. Grönholm har skött sitt arbete bra och förslaget är att hennes
anställning fortsätter tillsvidare.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 176

1. Ålands omsorg sförbund k.f. – 24.10.2011, § 108/2011.
2. Ålands omsorg sförbund k.f. – Info om specialfritidshemmet Galaxen.
3. Ålands omsorg sförbund k.f. – sammanträdesprotokoll 14.11.2011
4. Dennis Eriksson – Brev ankom 23.11.2011.
5. Ålands motivations och behandlingscenter bokslut och verksamhet sberättelse år
2010. Sänds ut till socialnämnsledamöterna.
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