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SOCIAL NÄMNDEN

13.06.2011

65-67

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 65
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 66

Gun K Rosenqvist och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
Eftersom Gun K Rosenqvist är f rånvarande föreslås Margareth Häggblom som
första proto kolljusterare. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att Margareth Häggblom och Rune Söderlund väljs som
protokolljusterare. Proto kolljustering efter mötet.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 67

Socialse kreteraren förslår att föredragningslistan kompletteras med ett ärende
Ansökan om personlig assistent.
En socialnämndsledamot föreslår att Inköp av somma rmöbler till Ekergården tas
upp som ett ärende.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med två extra ärenden.
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ANSTÄL LNIN G AV S TÄDARE OC H KÖKSBI TRÄDE
Soc § 9

Bilaga – Arbetsgruppens rapport
Kommunstyrelsen § 91/2009 beslutade att låta tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att se över personalbehov och samordningsmöjligheter, också vad gäller inköp, vid
kommunens två kö k, samt tillhörande personalbehov och samordningsmöjligheter
för städningen och vaktmästerifunktioner i kommunala lokaler. Arbetsgruppens
rapport finns med som bilaga.
I nuläget finns ingen långsiktig lösning på personal till kö ksbiträdesuppgifter på
20 % i Solgården kök samt städuppgifter på 25 % på Småpigorna. För att skapa en
attraktiv befattning och få en bra lösning för arbetsgivaren, borde ovanstående
befattningar inrättas och slås ihop med städbefattningen på 55 % på daghemmet
Nyc kelpigan. Detta skulle skapa en befattning på 100 % med städ- och
kö ksbiträdesuppgifter.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relse och –fullmäktige att en befattning på 45 % med
kö ksbiträdesuppgifter på 20 % och städuppgifter på 25 % inrättas och slås ihop
med den redan inrättade städbefattningen på 55 % på daghemmet Nyckelpigan.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag. Lön enligt avtal 08SII012, grundlön 1 858,78
€ för heltid per 17.01.2011.

Kst § 35

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att en
ny kombinationsbefattning inrättas av städare på 25% och köksbiträde på 20%. De
båda uppgifter som ingår i befattningen erhåller var sin arbetsbe skrivning.
Kommunstyrelsen förordar oc kså att Socialnämnden sammanfogar och utlyser
denna kombinationstjänst med den tidigare inrättade städbefattningen på 55% på
daghemmet Nyckelpigan i enlighet med förslag och personalöverenskommelse
men att tjänsterna också kan tillsättas var för sig om detta visar sig praktiskt mest
framkomligt. Löner och anställningsvillkor följer avtal som Socialnämnden redovisat
i sitt beslut.
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Kst § 35 forts.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att en
ny kombinationsbefattning inrättas för städare på 25% och köksbiträde på 20%
vilken sammanslås med tidigare inrättad städbefattning på 55% daghemmet
Nyc kelpigan för att erhålla en ny heltidstjänst som städare och köksbiträde.
Kfg § 25

KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en ny kombinationsbefattning i
arbetsavtalsförhållande på heltid som städare och kö ksbiträde inom barnomsorgen i
Ecke rö kommun. Befattningen fördelar sig på 80% arbete som städare och 20% som
kö ksbiträde. Kommunfullmäktiges beslut innebär att den tidigare befattningen som
städare på 55% av heltid på daghemmet Nyckelpigan indrages, och i enlighet med
personalöverenskommelse, omvandlas till denna nya kombinationsbefattning på heltid
Socialnämnden utlyser och tillsätter befattningen såsom anställande myndighet.

Soc § 41

Befattningen som städare och kö ksbiträde inom barnomsorgen är nu inrättad, men
obesatt.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att lediganslå befattningen som
städare och kö ksbiträde på 100 % från och med 08.08.2011 (eller enligt
överenskommelse) tillsvidare, med prövotid fyra månader. Lön enligt avtal 08SII012,
1 881,09 €/månad för heltid. Behörighetskrav lokalvårdare eller motsvarade, samt
hygienpass. Befattningen annonseras ut på kommunens officiella anslagstavla och
hemsidan, på arbetsförmedlingens hemsida och i Eckerö info, med sista ansö kningsdag
13.5.2011 kl 16.00 och socialnämnden besluter om anställning på sammanträdet i juni
månad. Socialsekreteraren ges i uppdrag att internt meddela deltidsanställda med
liknande befattningar att det finns möjlighet att söka en heltidsanställning. Finns intresse
hos deltidsanställda skall även denne lämna in en skriftlig ansökan inom
ansö kningstiden.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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Bilaga – Sammanställning av sökanden
Befattningen som städare/kö ksbiträde på 100 % har varit utannonserad med sista
ansö knings ansö kningsdag 13.5.2011 kl 16.00. Kommunens deltidsanställda har
även meddelats om att en heltidsbefattning finns att sö kas. Ingen av kommunens
deltidsanställda har meddelat intresse för befattningen. När befattningen inrättades
fast ställdes inget specifikt behörighetskrav förutom hygienpass. Socialnämnden
utannonserades med behörighetskrav lokalvårdare eller motsvarande samt
hygienpass.
Inom utsatt tid har sju ansökningar inkommit och de sö kande är:
Janevir Mattsson
Marianne Zetterström
Irina Mandrikevits
Gun-Gerd Grönholm
Gunilla Stjärnfelt
Mehmet T ursak
Elin Engblom
Ingen av de
sökande har lokalvårdare eller motsvarade examen.
Socialse kreteraren och daghemsföreståndaren har intervjuat Irina Mandrikevits,
Gun-Gerd Grönholm och Gunilla Stjärnfelt.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att utannonsera
befattningen igen, på kommunens officiella anslagstavla, utan behörighetskrav men
hygienpass kräv s alternativt att hygienpass avläggs så snabbt som möjligt. Tidigare
ansö kningar beaktas, si sta an sö kningsdag 28 juni. Nämnden besluter om val av ny
städare/ kö ksbiträde på sammanträdet i juli.
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forts.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att utannonsera
befattningen igen, på kommunens officiella anslagstavla, utan behörighetskrav men
hygienpass kräv s alternativt att hygienpass avläggs så snabbt som möjligt. Tidigare
ansö kningar beaktas, si sta ansökningsdag 28 juni. Socialsekreteraren och
socialnämndens ordförande får besluta om val av städare/kö ksbiträde i slutet på
juni månad. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt socialnämndsledamotens förslag.
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SÄKER HE TSPL ANE RING I NOM BA RNOMSO RGEN
Soc § 69

Bilaga – Brev från ÅLR angående säkerhetsplaneringen i barnomsorgen i de
åländska kommunerna
I slutet av januari 2011 hölls ett seminarium om säke rhetsplanering inom
barnomsorgen. Där beskrevs de säkerhet skrav som a ktuell lagstiftning ställer på
enheterna i barnomsorgen. Säkerheten i barnomsorgen berör förutom
socialse ktorn, som ansvarar för barnom sorgen, även den tekniska se ktorn.
Landskapsregeringen uppmanar kommunerna att sammanställa en säkerhetsplan
som beaktar alla de olika aspe kterna i ett gemensamt dokument en så kallad
sä kerhet splan/handbok. Landskap sregeringen kommer att syna kommunernas
sä kerhet splaner under hösten 2012. Landskap sregeringen rekommenderar att
kommunerna samarbetar kring uppgörandet av säkerhet splanen och upplyser
kommunerna om de möjligheter till ekonomsikt stöd för samverkan sprojektet
mellan kommunerna som finns att sö ka s från landskap sregeringen.
Socialse kreteraren har diskuterat med daghemsföreståndaren och vi kom fram till
att det vore bra om vi kunde samarbeta med andra kommuner, i första hand
Hammarlands kommun, när det gäller denna säkerhet splan. Socialse kreteraren
har även diskuterat med socialsekreteraren i Hammarlands kommun som ställer
sig positivt till ett samarbete.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att sända en förfrågan om
samarbete gällande uppgörandet av plan för säkerhet splanering inom
barnomsorgen till socialnämnden i Hammarland. Socialnämnden i Eckerö föreslår
att Eckerö och Hammarlands kommuner går in för att göra upp en gemensam
sä kerhet splan och föreslår att en praktikant kan anställas, för i första hand tre
månader, för att skriva planen. För löneko stnaderna sö ker vi ekonomisk ersättning
från landskapsregeringen. Tillkommer det kostnader i samband med uppgörandet
av planen, som landskap sregeringen inte ersätter, före slås att Eckerö och
Hammarlands kommuner delar på de kostnaderna. Eckerö kommun kan sköta det
administrativa kring en anställning eftersom båda kommunernas löneräkning i
nuskedet sköt s härifrån. Ec kerö kommun kan även sö ka ut ersättningen från
landskap sregeringen.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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TE KNIS KA NÄMNDEN : BEG ÄR AN OM U TLÅ TA NDE
T N § 52

Maria Bonds har inbegärt anbud för 12 st. nya armaturer samt arbetsko stnader
enligt bilaga ¼.
Syftet med dessa belysningsarmaturer är att det finns en elev som byter kla ssrum
till hösten. Armaturerna placeras i ett nytt klassrum, vid ingången bredvid matsalen,
gymnastiksalens omklädningsrum samt i korridoren.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 1.850,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5111 Byggande och underhåll
av byggnader.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att begära utlåtande av socialnämnden hur man tolkar
regelverket för handikapp anpassade utrymmen i skolbyggnader.
T ekniska nämnden beslöt vidare att skolföre ståndare Maria Bonds inbegär 3 st ny
anbud för 12 st. nya armaturer samt arbetsko stnader som ö ppnas av T ekniska
nämndens ordförande John Hilander och kommuntekniker Rune Småroos.

Soc § 70

Bilaga – Lag som service och stöd på grund av handikapp 380/1987
Den handikapplagstiftning som socialförvaltningen tillämpar, lag om service och
stöd på grund av handikapp 380/1987, finns med som bilaga.
Det står inget specifikt om handikappanpassningar i skolbyggnader i skollagen och
förordningen, ej heller i bifogad lagstiftning. Men det som framkommer i lag
380/1987 är att syftet med lagen är att främja de handikappades förutsättningar att
leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att
förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.
Kommunerna skall sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de
till innehållet och omfattningen är sådana som behovet i kommunen påkallar. Det
framkommer även att kommunen skall sörja för att dess offentliga service lämpar
sig även för handikappade och ta de handikappades behov i beaktande när
kommunen utvecklar sin service.
Personer med funktionsnedsättning har även rätt att kunna röra sig i samhället, och
på allmänna platser, på samma sätt som personer utan funktionshinder.
Socialnämnden har som målsättning att stöda de funktionshindrade i deras vardag
och kan bevilja ersättning för omändringsarbete i hemmet, enligt gällande
lagstiftning för handikappservice.
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Soc § 70 forts.
Socialnämnden har som princip att begära att det till ansökan om
omändringsarbeten i hemmet skall bifogas en rekommendation från
rehabiliteringsansvarig eller läkare. På basen av rekommendationen och ansö kan
gör socialnämnden en individuell bedömning och beviljar stöd för
omändringsarbete enligt individens behov.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att delge tekniska nämnden
lagstiftning som reglerar handikappservicen. Socialnämnden rekommenderar att
tekniska nämnden utför det omändringsarbete som kräv s för att funktionshindrade
skall kunna röra sig i kommunens byggnader samt det som rekommenderas av
rehabiliteringsansvarig alternativt läkare.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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REMISS: ÄN DRI NG AV LAGS TIFTNI NG OM HEMVÅRD
Soc § 71

Bilaga – ÅLR: Remiss - Ändring av lagstiftning om hemvård
Landskapsregeringen har beslutat att ändringar ska göras i lagstiftningen om
hemvårdsstöd. De ändringar som ska göras och grunderna för dem framgår av
remissfrågorna och av det bifogade beslutet 113/S10/2010.
Kommunerna har möjlighet att yttra sig i ärendet. Svaret skall vara
landskap sregeringen till handa senast fredagen den 19 augusti 2011.
Landskapsregeringens frågeställningar:
1. Hur ställer sig Er kommun till en höjning av grunddelen för hemvårdsstödet till
446,00 €?
2. Hur ställer sig Er kommun till en indexering av hemvårdsstödet?
3. Betalar Er kommun stöd för vård av barn i hemmet utöver de stöd som nu finns
fast ställda i landskap slagen om stöd för vård av barn i hemmet? Vilket belopp
betalas i så fall enligt beslut på kommunal nivå, utöver de belopp som finns i
landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet?
4. Vilka förändringar i landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet vore
prioriterade för Er kommun? Det kan även gälla förändringar utöver de som
lyfts fram i protokollet.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att framföra följande, inför
kommunsty relsen s behandling av ärendet:
- Socialnämnden ställer sig positivt till en allmän höjning av grunddelen för
hemvårdsstödet till 446,00 €. Speciellt om en revidering av barnomsorg slagen
ske r, enligt det förslag som kommunen tog ställning till tidigare.
- Socialnämnden ställer sig positivt till en indexering av hemvårdsstödet.
- Ecke rö kommun har inte betalt stöd för vård av barn i hemmet utöver de stöd
som finns fast ställda i landskapslagen om stöd av vård av barn i hemmet.
- Det vore önskvä rt om en eventuell höjning av hemvårdsstödet sker vid en
sådan tidpunkt att kommunerna har möjlighet att beakta den i samband med
uppgörandet av budget.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FASTS TÄLLA NDE AV S TA R TBIDR AG FÖ R F AMILJEHEM
Soc § 76

Socialnämnden i Eckerö kommun behöver fast ställa ett arvode och en
ko stnad sersättning för uppdragsavtal för familjevård inom barnskyddet. Enligt
lagen om familjevård (312/1992) skall arvodet vara minst 347,41 €/månad och
ko stnad sersättningen 375,08 €/månad.
För familjehem som tar emot barn med specialbehov är
ko stnad sersättningen i allmänhet högre.

arvodet och

Vid behov kan kommunerna även betala ut ett startbidrag för familjehem.
Startbidraget ligger generellt på ca 1 200 € och är en engångsutbetalning.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren
före slår
att socialnämnden
besluter
att fastställa
familjehemsarvodet till 347,41 €/månad och kostnadsersättningen till 375,08
€/månad. För professionella familjehem och familjer som tar emot barn som de inte
har någon tidigare anknytning till samt barn med specialbehov, fastställs arvodet till
600 €/månad och kostnad sersättningen till 725 €/månad.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att fast ställa ett familjehemsarvode till 600 €/månad och
en kostnadsersättning till 725 €/månad.
Soc § 72

Socialnämnden fastställde familjehemsarvodet i juni 2010. Startbidraget för
familjehem som tar emot fosterbarn diskuterade s i beredningen men fastställdes
inte.
Enligt lagen om familjevård (312/1992) kan startbidraget vara max 2 663,76 €.
Startbidraget ligger generellt på ca 1 200,00 € och är en engångsutbetalning.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att fast ställa startbidraget till
1 200,00 €. I de fall där familjehemmen blir tvungna att göra omändringsarbeten för
att kunna ta emot en placering kan ett högre starbidrag beviljas mot särskild
ansö kan och beslut.
Socialse kreteraren kompletterar sitt förslag med att socialnämnden besluter att
socialse kreteraren kan bevilja startbidrag upp till max 1 200,00 €, beroende på
situation och barnets behov.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN
SOCIAL NÄMNDEN
Soc § 72

07.06.2010
13.06.2011

76
72

forts.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att socialsekreteraren får be sluta om startbidrag upp till
1 200,00 €. Ett högre startbidrag kan beviljas av socialnämnden mot särskild
ansö kan och beslut.
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FÖRMID DAGSVÅ RDEN OC H EFTE RMID DAGSVÅ RDEN IN FÖR L ÄSÅ RE T 2011-12
Soc § 42

Bilaga - enkät
Bilaga – sammanställning av svar
På socialnämndens sammanträde 21.02.2011 diskuterades som
delgivningsärende om barnfamiljerna i kommunen har behov av förmiddagsvård för
skolbarn. För att ta reda på barnfamiljernas behov av förmiddagsvård för skolbarn
gick socialnämnden inför att man skulle göra en utredning angående detta.
Socialse kreteraren har gjort en mindre enkät undersö kning under mars månad.
Enkäten gick ut till familjer som har förskolebarn och barn i årskurs 1-4. En käten
delades ut och samlades in av personal på daghemmet och i skolan.
Sammanställning av enkät
Som bilaga finns en närmare sammanställning av enkätsva ren. Totalt 12 familjer
har sva rat på enkäten. Sex familjer uppger att de inte behöver vård före skoldagen.
T otalt sex familjer önskar att det fanns ”föris” skoldagar mellan kl. 06.50/07.00 till
skol start (09.00) för barn i årskurse rna 1-3. Familjerna önska r aktiviteter i form av
lek, film, vila repetera läxor/prov samt att barnen har möjlighet att äta frukost på
”föris”. Angående frågan om skälig avgift för förmiddagsverksamhet har familjernas
sva r varierat mellan 40,00-50,00 €/månad. Någon har även svarat ”samma som
Hammarlands kommun”.
Avgiften för förmiddagsvård varierar i kommunerna i landskapet Åland.
Hammarland har ett sådant system där familjerna betalar halvtidsavgift och då får
de nyttja förmiddagsvården och eftermiddagsvården obegränsat. I Eckerö kommun
motsvarar avgiften för eftermiddagsvården halvtidsavgiften för barnomsorg (dv s.
inkomstba serad dagvårdsavgift, max 60 % av 254,00 €).
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige att kommunen går inför att starta upp en
förmiddagsverksamhet för tiden hösten 2011-våren 2012, enligt skolans
tidschema. En förutsättning är att minst tre barn formellt ansö ker om plats inför
hösten. Verksamheten skulle ordnas i samma lokal som eftermiddagsvården, alltså
i ”bankhuset” i Storby och öppettiden skulle vara enligt familjernas behov, men i
första hand mellan kl. 06.45-09.00. Angående avgiften för förmiddagsvården
föreslås att kommunen använder samma beräkningsgrunder som för
barnomsorg savgifter.
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Soc § 42 forts.
De familjer som betalar halvtidsavgift (inkomstba serad dagvårdsavgift, max 60 %
av 254,00 €) får nyttja både förmiddagsvård och eftermiddagsvård. För de familjer
som endast önskar förmiddagsvård föreslås att avgiften fastställs till 30 % av
heldagsavgift (max 30 % av 254,00 €). För familjer som endast ön skar
eftermiddagsvård är avgiften samma som tidigare (max 60 % av 254,00 €).
Förmiddagsledaren föreslås vara an ställd på timbasis med grundlön enligt avtal
04SOS06A, 2 112,43 €/månad för heltid. Total personalko stnad för 12,5 h/vecka
blir 790,00 €/månad. Kostnaderna för verksamheten uppskatta s rymmas inom
socialnämndens budget för år 2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag med en försö ksperiod under läsåret 20112012, med en mellanrapport efter höstterminen.
Kst § 106

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att en
försö kspe riod med förmiddagsvård inleds hösten 2011 i enlighet med
Socialnämndens förslag och inom ramen för tidigare budgeterade medel.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
Socialnämnden medgives rätt att inleda en försökspe riod med förmiddagsvård
enligt förslag och inom fastställda budgetramar under hösten 2011.
Kommunstyrelsen anmodar socialförvaltningen att inför kommunfullmäktiges beslut
se över de före slagna anställningsvillkor för förmiddagsledaren vad gäller avtal och
löneklass, inklu sive regelverk för timersättning, samt att klargöra huruvida arbetet
som förmiddagsledare är avsett att samordnas med nuvarande befattning och
lönesättning
inom
eftermiddagsvården,
eller
om
rekrytering
och
anställningsförfarande för förmiddagsvården sker i skild ordning.

Kfg § 39

KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ge Socialnämnd och socialförvaltning
rätt att påbörja en försö ksperiod under hösten 2011 med förmiddagsvård enligt
framlagt förslag och inom fastställda budgetramar. Anställningsvillkoren för de
anställda inom för- och eftermiddagsvården skall vara enhetliga.
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Kfg § 39 forts.
Kommunfullmäktige fast ställde att samma beräkningsgrunder gäller för den nya
avgiften för förmiddagsvårdens tjänster som för barnomso rgen. De familjer som
betalar halvtidsavgift (inkomstbaserad dagvård savgift, max 60 % av 254,00 €) får
nyttja både förmiddagsvård och eftermiddagsvård. För de familjer som endast
önskar förmiddagsvård fa st ställs avgiften till 30 % av heldagsavgift (max 30 % av
254,00 €). För familjer som endast önskar eftermiddagsvård är avgiften samma
som tidigare (max 60 % av 254,00 €).
Soc § 73

Socialnämnden konstaterade under delgivningar 09.05.2011 § 58 att det inkommit
7 ansökningar om eftermiddagsvård inför hösten 2011 och att socialnämnden
avvaktar angående personalresurser i väntan på kommunfullmäktiges beslut om
förmiddagsvård.
Nu har kommunfullmäktige beslutat att socialnämnden får starta upp
förmiddagsverksamheten som en försö ksperiod under hösten 2011. För att
nämnden skall kunna gå vidare med planeringen av förmiddagsverksamheten finns
information med i juni månads Eckerö info, för de familjer som önskar
förmiddagsvård för sitt skolbarn, uppmanas att lämna in en skriftlig ansökan om
detta till socialkansli sena st den 24 juni. För att verksamheten skall starta upp kräv s
att 2 barn är i behov av plats inom förmiddagsvården. I skrivande stund har det
redan inkommit en (1) ansö kan om plats på förmiddagsvården inför hösten 2011.
Det finns deltidsanställda inom skolan och barnomsorgen som har visat intresse för
att arbeta inom förmiddags- och eftermiddagsverksamheten under försö ksperioden
hösten 2011. Vår nuvarande eftermiddagsvård sledare Chatrine Fällman och
barnskötare Johanna Sundelin är intresserade.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att Chatrine Fällman får
fortsatt an ställning som förmiddagsvård s- och eftermiddagsvårdsledare för tiden
16.08.2011–08.06.2012, i arbetsavtalsförhållande. Lön enligt avtal, 04SOS06A,
och utbetalning enligt timredovisning. Motiveringen till att arbetsavtalet är
tidsbundet är att socialnämnden kan uppskatta om det finns behov av
eftermiddagsvård från och med hösten 2012 och om antalet platsansö kningar
kommer att vara tillräckliga.
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Soc § 73 fors.
Chatrine Fällman arbetar även deltid som gruppassi stent på skolan och hon kan
inte ensam fungera som både förmiddagsvårds- och eftermiddagsvårdsledare,
eftersom arbetstimmarna då överskrider heltid. Därför föreslås att nämnden
besluter att timmarna för förmiddags- och eftermiddagsvården fördelas mellan
Chatrine Fällman och Johanna Sundelin under prövoperioden 16.08–31.12.2011,
enligt överenskommelse. Planeringen av arbetsschema görs med beaktande av att
Chatrines timmar inte överskrider heltid samt med hänsyn till att Johannas
arbetsschema på daghemmet ska fungera. Lön enligt avtal, 04SOS06A och
utbetalning en timredovisning, för Johanna Sundelin.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖRF RÅG AN FR ÅN HAMMAR LANDS KOMMUN : KÖP AV BARNOMSO RGSPLA TS
Soc § 74

Bilaga – Förslag till avtal om köpta tjänster
Hammarlands kommuns socialnämnd sammanträder onsdagen den 8 juni 2011 och
kommer eventuellt att inkomma med en förfrågan till socialnämnden i Eckerö kommun
om att köpa en barnomsorgsplats f rån om med hösten 2011.
Socialnämnden får ytterligare information om ärendet på sammanträdet.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren pre senterar sitt förslag på mötet.
Idag ankom en skriftlig förfrågan från socialnämnden i Hammarlands kommun om köp av
barnomsorg splats för tiden 8.8.2011–31.7.2012. Enligt preliminär ko stnadskal kyl från,
baserad på bokslutet år 2010, ko star en barnomsorg splats i Eckerö kommun 672,82
€/månad och 8073,87 €/år. Priset är detsamma oberoende om barnet i fråga nyttjar
platsen på halvtid eller heltid.
Socialse kreteraren s förslår att socialnämnden besluter att Hammarlands kommun kan
köpa en barnomsorgsplats i Eckerö kommun för ovanstående period. För detta kräv s att
kommunerna ingår ett skriftligt avtal. Föreslås att socialnämnden godkänner bifogat
förslag till avtal och sänder det till Hammarlands kommun för undertecknande.
En socialnämndsledamot föreslår att priset för en plats skall motsvara kostnaden för en
plats för småbarn savdelningen. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att gå in för att sälja en barnomsorgsplats till Hammarlands
kommun för tiden 08.08.2011-31.7.2012. Kostnaden för platsen skall motsvara
kommunens ko stnad för en plats för småbarn savdelningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

13.06.2011

75

FÖRF RÅG AN TILL TE KNIS KA NÄMN DEN OM HJ ÄLP MED MA TLEVER ANSER
Soc § 75

Bilaga – Förslag till anhållan
Eftermiddagsvården fungerar i en lokal i ”bankhuset” i Storby sedan januari månad 2011.
Under våren har eftermiddagsvården fått matleveranser från Solgårdens kö k på
måndagar kl 13.30. Kommunens servicemän har hjälpt till med leveranserna eftersom
hemtjänstens personal har haft svårt att hinna med detta under matrundan samt på
grund av att matlådorna är väldigt tunga. För eftermiddagsvården fungerar det bäst att få
maten levererad på eftermiddagen när ledaren är på plats och under dessa tider är
hemtjänstens bilar ofta upptagna i samband med hembesök.
Hemtjänstens personal skulle önska att tekniska nämnden kunde besluta att
servicemännen även i fortsättningen skulle kunna bistå oss med matleveranserna till
eftermiddagsvården.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren förslår att socialnämnden besluter att skic ka en anhållan till tekniska
nämnden med önskemål om att kommunens se rvicemän kan bistå oss med
matleveranserna till eftermiddagsvården under tiden 16.08.2011–08.06.2012, varje
måndag (undantag skollov) kl 13.30.
En socialnämndsledamot föreslår att hemtjänstpersonalen skall sköta matleveransen till
eftermiddagsvården i samband med matrundan. Är leveransen för betungande kan den
delas upp till flera mindre leveranser under veckans. Detta innebär att Småpigornas
personal behöver hjälpa till med att föra eftermiddagsvårdens matleverans till deras
lokal. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt socialnämndsledamotens förslag.
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INKÖP AV U TEMÖB LER TIL L EKE RGÅRDE N
Soc § 76

En socialnämndsledamot tar upp som extra ärende inköp av utemöbler till Ekergården.
Det finns önskemål från Ekergårdens boende att få utemöbler till Ekergårdens uteplats.
Socialnämndsledamoten föreslår att socialnämnden diskuterar möjligheterna till inköp av
utemöbler till Ekergården snara st möjligt.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att arbetsgruppen som tillsattes för att utreda möjligheterna till
nyttjande och användandet av testamenterad egendom, genom Magnus Jansson, får
köpa in utemöbler för 12 personer och parasoll/segelduk. Kostnaden för och typen av
utemöbler diskutera s i samråd med socialsekreteraren och socialnämndens ordförande.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 77

1. Institutet för hälsa och välfärd – Stöd för beslut – 1/2011
2. Ålands landskap sregering – Rapport 2011 Halvvägsstöd
3. Ålands handikapp förbund r.f – Sammanställning av de åländska kommunernas
kriterier för färdtjänst
4. Fältarna – Erbjudande om uppföljningssamtal inom barnskyddet
5. Ålands omsorg sförbund r.f. – Kallelse 26.05.2011 Nr 1/2011, Bokslut och
verksamhetsberättelse 2010, Protokoll från slutrevision.
6. Gullåsen – 2 patienter i maj månad.
7. De Gamlas Hem – inga klienter under maj månad.
8. DGH: Förbundsfullmäktige haft sammanträde – förbundssty relsen inte beviljats
ansvarsf rihet samt att förbundsfullmäktige beslöt att inrätta förbundsdirektör.
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