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Sekreterare § 7
P Körkkö

Ecke rö måndagen den 17.01.2011 på kommunkansli i Överby efter mötet

Henrietta Hellström

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby tisdagen den 18.01.2011 kl. 09.00
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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

Henrietta Hellström och Susann Fagerström före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
En socialnämndsledamot föreslår Herbert Karlsson som andra protokolljusterare.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att Henrietta Hellström och Herbert Karlsson väljs som
protokolljusterare.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 3
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Föredragningslistan godkändes utan extra ärenden.
Ytterligare en delgivning under § 11, 5. Utvecklingstankar kring Solgårdens
verksamhet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN
SOCIAL NÄMNDEN

01.12.2010
17.01.2011

179
4

ORDI NA RIE SYSSELSÄ TTNINGSKOO RDIN A TO R TILL ÄL D REOMSORGEN
Soc § 179

En ny inrättad sy ssel sättningskoordinator på 50 % inom äldreomsorgen är obesatt
från 01.01.2011.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå och
annonsera efter en sy sselsättningskoordinator på 50 % i arbetsavtalsförhållande
inom äldreomsorgen, från och med 15.01.2011 tillsvidare. Behörighetskrav är
närvårdare eller annan för befattningen lämplig utbildning.
Grundlön för närvårdare är 2 127,70 €/månad för heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag under förutsättning att kommunfullmäktige
inrättar befattningen och att medel beviljas i budgeten.

Soc § 4

Syssel sättningskoordinator befattningen har varit utannonserad på kommunens
anslagstavla. Sista ansö kningsdatum var den 10 januari 2011. En ansökan har
kommit:
Namn
Födelseår
Utbildning
Åsa Häggblom
1972
Personlig hjälpare

ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Åsa
Häggblom som sy sselsättningskoordinator på 50 % i arbetsavtalsförhållande inom
äldreomsorgen, från och med 15.01.2011 tillsvidare, förutsatt att fullmäktige inrättar
befattningen. Medel i budgeten är beviljat. Grundlön enligt avtal 04SOS06A, lön
2 127,70 €/månad för heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN
SOCIAL NÄMNDEN

04.10.2010
17.01.2011

137
5

AN HÅL LA N OM ANS TÄLLNI NG I SAMBAN D MED LÄROAV TA 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.
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FORTS A TT ANS TÄLLNI NG EF TER PRÖVO TID
Soc § 6

Pirjo Mattsson an ställdes som ordinarie koc k 100 % i arbetsavtalsförhållande från
och med 16.08.2010, med en prövotid på 4 månader. Pirjo har skött sitt arbete bra.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden noterar till kännedom anställning
som koc k på 100 % för Pirjo Mattsson, tillsvidare. Grundlönen för heltid är enligt
avtal 06RUO020, 2 036,09 €.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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GRUPPASSIS TE NT I NOM BA RNOMSORGEN FÖ R Å R 2011
Soc § 195

Under år 2009 har daghemmet Nyc kelpigan haft en gruppassi stent i
arbetsavtalsförhållande på 100 %. Inför år 2010 har socialnämnden budgeterat för
en gruppassistent på 65 %.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att nämnden besluter att lediganslå vikariatet som
gruppassistent i arbet savtalsförhållande på 65 % för tiden 01.01.2010-31.12.2010,
med grundlönen 1 901,30 €/månad för heltid. Annonsering på kommunens
officiella anslagstavla. Beslut om anställning av gruppassi stent tas på nämndens
möte i januari.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt
kommunfullmäktige.

Soc § 185

förslag

förutsatt

att

medel

beviljas

av

Under år 2010 har daghemmet Nyc kelpigan haft en gruppassi stent i
arbetsavtalsförhållande på 65 %. Vikariatet har innehafts av flera olika personer
under året. Inför år 2011 finns fo rt satt behov av en gruppa ssistent och
socialnämnden har budgeterat för en gruppassistent på 65 %.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att nämnden besluter att lediganslå befattningen som
gruppassistent i arbet savtalsförhållande på 65 % för tiden 01.01.2011-31.12.2011,
med grundlönen 2 072,87 €/månad för heltid. Behörighetskrav närvårdare med
inriktning på barn och ungdom eller motsvarande. Annonsering på kommunens
officiella anslagstavla och via AMS, med förutsättning att fullmäktige antar
budgetförslaget för år 2011 och medel beviljas. Beslut om anställning av
gruppassistent tas på nämndens möte i januari.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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7

Följande personer har sö kt till den lediganslagna tjänsten som gruppassi stent på
65 % i arbetsavtalsförhållande under tiden 01.02 2011 – 31.12 2011 på
daghemmet Nyckelpigan:
Julia Thönroos

1991

Sociokant

Carola Antell

1981

Närvårdare

Nina Brättemark

1977

Lärare

Carolina Häger

1982

Närvårdare

ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att välja Julia T hörnroos
som gruppa ssistent 65 % i arbet savtalsförhållande på daghemmet Nyckelpigan för
tiden 01.02.2011-31.12.2011. Grundlön enligt avtal 04SOS06A, 2 072, 87 € för
heltid.
Socialse kreteraren anmäler jäv. Nämnden konstaterar att jäv föreligger och
socialse kreteraren lämnar sammanträdesrummet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anställa Julia T hörnroos enligt ovanstående villkor.
Carola Antell väljs till första re serv.
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AR BE TSBES KRIVNI NG FÖ R S TÄ D ARE INOM B AR NOMSORGE N
Soc § 8

Bilaga – Arbetsbeskrivning för städare KFM § 19/2010
Bilaga – Förslag till arbetsbeskrivning för städare inom barnomsorgen
Kommunfullmäktige har fastställt arbetsbeskrivningar för städare på servicehuset,
se bilaga. Utgående från den fast ställda arbetsbeskrivningen för städare på
servicehuset har det tagits fram en arbetsbeskrivning för städare inom
barnomsorgen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att godkänna förslaget till
arbetsbe skrivning för städare inom barnomsorgen i Eckerö kommun och förorda
den inför kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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INRÄTTA NDE AV S TÄD ARE PÅ 25 % OC H KÖKSBI TRÄDE PÅ 20 %
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.
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ÄN DRIN G AV L AGS TIF TNIN GEN OM UTKOMSTSKY DD
Soc § 10

Bilaga – ÅLR Ändring av lagstiftningen om utkomst skydd
Bilaga – ÅLR: Landskap slagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av
lagen om utkomst stöd: Hur och varför den är i behov av revidering
Bilaga – Ålands kommunförbund/Förbundssty relsen s sammanträdesprotokoll
7/2010
Ålands landskap sregering har beslutat att ändringar ska göra s i lagstiftningen om
utkomst stöd. Landskapsregeringen begär utlåtande från kommunerna och önskar
få svar sena st 21.01.2011. Lagen om utkomst stöd är i behov av en revidering. För
närvarande är ut komst stödet s grundbelopp lägre på Åland än på rikssidan trots att
livsmedelsprise rna är ca 10 % högre på Åland. Grunddelen är i nuläget 399,00
€/mån på Åland och 417,00 €/mån på rikssidan. I en utredning som Ålands
landskap sregering gjorde år 2009 framkom det att livsmedelspriserna är 10 %
högre på Åland än på rikssidan samt att värdet av utkomst stödet s grunddel på de
sena ste 15 åren försvagat s med 28,2 % i Finland p.g.a. att stöden inte ökat i
samma takt som förvärv sinkom sterna. En höjning av utkomst stödet kan således
göras genom A) att höja utkomst stödets grunddel till samma nivå som på rikssidan,
B) genom att höja ytterligare för att kompensera för att livsmedelsko stnaderna är
10 % högre på Åland än på rikssidan, eller C) genom att göra en höjning som även
kompensera r för att utkom ststödets grunddel försvagats med 28,2 %.
En höjning av utkomst stödets grunddel till finsk niv å skulle innebära en förhöjning
med 18 €/mån (från 399,00 €/mån till 417,00 €/mån).
En höjning av utkomstödets grunddel till finsk niv å + 10 % extra
livsmedelsko stnader skulle innebära en förhöjning med 39,00 €/mån (från 399,00
€/mån till 438,00 €/mån).
En höjning av utkomst stödets grunddel till finsk niv å + 10 % extra
livsmedelskostnader samt 28,2 % förhöjning p.g.a. eftersläpningen i relation till
medianlönen skulle innebära en förhöjning med 162,00 €/månad (från 399,00
€/mån till 561,00 €/mån).
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Soc § 10 forts.
-

-

Förslaget är att blankettlagen (1998:66) om utkomst stöd revideras på följande
sätt: Ut komst stödets g runddel höjs till finsk nivå + ett påslag för att kompensera
för 10 % högre åländska livsmedelsko stnader, förhöjning med 39,00 €/mån
(från 399,00 €/mån till 438,00 €/mån).
Ev. utvärdering av stödnivån vart fjärde år utreds i enlighet med satakommitténs förslag.
Ändring i upplägget av utkomst stöd så att landskap slagen följer rikslagens
uppdelning i grundläggande, kompletterande och förebyggande stöd.
Rikslagens be stämmelser om behandling av utkomst stödsärenden intas.
Uppdatering av lagen språkmä ssigt och beträffande laghänvisningar.

Ålands
kommunförbunds
förbundssty relsen
tillstry ker
i
princip
landskap sregeringens förslag angående revidering av blankettlagen om
utkomst stöd. Med hänvisning till höjda avdrag i kommunalbeskattningen och stora
överföringar från kommunerna till landskapet föreslår förbundsst yrelsen att
landskapet kompenserar kommunerna fullt ut för reformen. Kommunförbundet
anser även att samarbetet mellan AMS och kommunerna utvecklas för att få
människor i arbete.
År 2010 beviljades ca 56 grunddelar i Eckerö kommun. Utgående från det kan man
uppskatta att en höjning enligt förslag (399,00 €/mån till 438,00 €/mån) skulle
innebära en kostnadsö kning på ca 2 184,00 €/år.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att so cialnämnden besluter att omfatta Ålands
kommunförbunds förbundsst yrelse s förslag med ett tillägg. Tillägget innebär att
socialnämnden framför till landskap sregeringen att höjningen av utkomst stödet
skall göras i två etapper. Först höjder man grunddelen till riksnivå (417,00 €/mån)
och efter tidigast sex månader gör man ytterligare justeringen med 10 % (417,00
€/mån till 438,00 €/mån). Detta för att se hur en höjning utfaller.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att framföra
synpun kten att utkom st stödets grunddel endast höjs till riksnivå. Förslaget får
understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att framföra följande synpunkter på lagförslaget om
blankettlag (1998:66) om utkomststöd: grunddelen höjs till finsk riksnivå (från
399,00 € till 417,00 €) och att landskapet kompenserar kommunerna fullt ut för
ko stnaderna som höjningen medför.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arvoden och ersättningar för familjevård år 2011.
Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m. 1.1.2011.
Utkom st stöd från och med 1.1.2011 (Riket).
Eftermiddagsvården.
Information om utredning om socialvårdens utveckling på Åland.
Utvecklingstanka r kring Solgårdens verksamhet.
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