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SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 145
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 146

Gun K Rosenqvist och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
Marie Löfström föreslår att Susann Fagerström väljs som proto kolljusterare istället
för Gun K Rosenqvist.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 147

Äldreomsorgsledaren föreslår att föredragningslistan godkänns med en
komplettering under § 159 Delgivningar, med 4. Kostnader för De Gamlas Hem år
2012, 5. Svar från Hammarlands kommun angående vår förfrågan om samarbete
gällande nattjour.
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
SOCIAL NÄMNDEN

03.10.2011
07.10.2011

119
148

MÖJLIGHET TILL KOMMUN AL PLO GNIN G OCH SNÖSKO TTN ING FÖR A LL A
KOMMUNINV ÅN ARE 80 ÅR FYLLD A
Soc § 119

De två sena ste vintrarna har varit snörika och de äldre personer som bor i
egnahemshus har haft det tufft med snöskottning. Det finns en viss oro hos en del
äldre för att klara sig nästa vinter om den blir lika snörik som tidigare. Det har även
kommit frågor till äldreomsorgsledaren om möjlighet att få bo på Solgården över
vintern för att inte behöva oroa sig för snöplogningen.
ÄLDREOMSROGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att de personer 80 år
fyllda som vill kan få snöplogning och snöskottning vid ingången till huset för det
pris som övriga personer, med rätt till snöplogning, betalar till kommunen.
Rune Söderlund föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning gällande
ko stnader, antal åldringar som är i behov av snöplogning och förslag på hur det
skulle ordnas i praktiken. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Söderlunds förslag.

Soc § 148

Bilaga – Frågeformulär
Efter att alla 80 år fyllda har fått frågeformuläret angående snöplogning och
snö skottning kom det 15 JA svar, dvs. 15 personer som fyllt 80 år är intresserade
av att få hjälp med snöskottning och plogning. Äldreomsorgsledaren har diskuterat
med en lokal entreprenör som är intresserad av att ta uppdraget angående
snöplogning och snöskottning om kommunen så bestämmer.
Äldreomsorgsledaren presenterar olika förslag, på ko stnader och praktiska
lösningar, närmare på sammanträdet.
Av de 15 personerna som önskar snö skottning har 10 redan snöplogning.
Det är alltså ytterligare 5 personer som önskar snöplogning och totalt 15 personer
som önska r snö skottning till trappan.
En lokal entreprenör är intresse rad av uppdraget, det skulle kosta 25,00 €/h
exklusive moms. Lönen för en egen anställd fastighetssköta re ligger runt 12,00 €/h.
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Soc § 119 forts.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att personer 80 år fyllda
ska erbjudas snöplogning och snöskottning vid ingången till huset, för det pris
52,50 € + moms, som övriga personer, med rätt till snöplogning, betalar till
kommunen.
Susann Fagerström föreslår att socialnämnden besluter att inte förorda att alla
personer 80 års fyllda ska erbjudas snöplogning för det pris som övriga personer
med rätt till snöplogning. Fagerström före slår att snö skottning vid ingången till
huset inte förordas pga. ekonomiska orsa ker. Rune Söderlund understöder
förslaget.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att förorda för kommunstyrel se och – fullmäktige att
snöplogning erbjuds för alla 80 år fyllda kommuninvånare för 52,50 € + moms från
och med vintern 2011-12.
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U TRY CK NINGSPENG PÅ SOLGÅR DEN
Soc § 149

Äldreomsorgsledaren har fått i uppdrag från socialnämnden att utreda
hur situationen skall lösas i och med att det finns klienter som kan
komma att behöva hjälp på nattetid, ute på bygden samt på Solgården.
I nuläget finns endast en nattpersonal i arbete på Solgården, vilket
innebär att vi inte kan erbjuda hembesök nattetid.
Planen är att under år 2012 skall Eckerö kommun tillsammans med
Hammarlands kommun närmare utreda verkliga kostnader, följder och
behovet av någon form av nattjour eller extra resurs nattetid.
Under år 2012, medan man utreder detta närmare, föreslås att
kommunen hittar en tillfällig lösning på att lösa eventuellt behov av
extra resu rs nattetid. Ett förslag är att vi löser detta men en
utryc kningspeng. Idag finns det en utryckningspeng på 30,00 €,
fast ställd enligt AKT A, som arbetsgivaren skall betala ”om
tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ
inkallas till arbete (larmas ) under sin fritid efter att redan ha avlägsnat
sig från arbetsplatsen och utan att ha beordrats beredskap eller på
förhand fått meddelande om detta arbete”.
Utryc kningspengen borde vara högre nattetid om arbetstagare behöver
kallas (larmas) in.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att höja
utryc kningspengen till 100,00 € om arbetstagare larmas in på arbete mellan kl.
21.00–07.00.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämndens besluter enligt förslag.
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INFORM A TION OM NY BARNOMSO RGSLA G 2011:86
Soc § 150

Bilaga – Barnomsorgslag 2011:86
Bilaga – Landskap sförordning nr 90
Bilaga – Övergångsbestämmelse i nya barnomsorg slagen
Den 12 oktober 2011 hölls ett infotillfälle angående den nya barnomsorgslagen
samt förordningen om behörighetskrav i barnomsorgen. Lag en och förordningen
träder i kraft den 1 januari 2012.
De största förändringarna enligt lagen finns under 3 § dagverksamheten; antalet
barn i familjedaghem, stru kturen för gruppfamiljedaghem och regler för
överinskrivning.
Specialbarnomsorg blir lagstadgad, 4 §, tillgång till specialbarnträdgårdslärare skall
finnas vid behov.
Förundervisning i daghem, 5 §, skall erbjudas och ett förundervisningsprogram
skall finnas som baserar sig på de grunder landskap sregeringen givit (25 §).
Behörighetskrav för personal inom barnomsorgen har specificerats, se 8 § och de
bifogade förordningarna.
Inomhusutrymmen och utomhusutrymmen på daghem, 10 § och 11 §, har
omarbetats.
Barnens språkutvec kling skall stödjas, behöver ej nyanställa personal med
särskilda språkkun skaper, men finns det befintlig språ kkun skap bland personalens
kall den utnyttjas. Landskapsregeringen kommer att fortsätta att stöda
språ kundervisningen för barn med annat modersmål (13 §).
Daghemmet skall ha en arbetsplan som godkänns av kommunfullmäktige (15 §).
Rätten till ansökan om barnomsorgs, 16 §, innebär det största förändringarna. Det
som är nytt är att rätten till kommunalbarnomsorg i daghem har vårdnadshavare för
sitt barn i följande fall:
- Subjektiv rätt till 25 timmar vecka (tidigare rätt till heltid)
- Under den tid då moderskapspenning utbetalas för i hushållet boende barn
som är under 3 år och som har barnomsorg splats
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Soc § 150 forts.
Det som ändrar är att den subjektiva rätten till barnomsorgs blir 25 h/vecka från att
ha varit heltid. Familjer där den ena föräldern är hemma på föräldraledighet
(föräldrapenningsperioden) har inte rätt till barnomsorg splats för äldre syskon
under 3 år. Undantag om det vinns behov av särskilt stöd (t.ex. handikapp,
sjukdom, flerbarnsföd sel).
Rätt till fritidshem (”föris och eftis”), under skoldagar har vårdnadshavare för sitt
barn enligt 18 §. Både förmiddagsvård och eftermiddagsvård blir en lagstadgad
rättighet.
Rätt till specialbarnomsorg s för barn som är i behov av det, 19 §.
Förändringar i avgifterna, 22-23 §.
Rätt för enskilda daghem att även bedriva fritidshemsverksamhet, 24 §.
Kommunerna skall handha barnomsorgen, men den kan läggas under vilken
nämnd som hest, 27 §.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anteckna sig
informationen till kännedom. Informationen sänds även till kommunstyrelsen för
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FASTS TÄLLA NDE AV BARNOMSO RGSAVGIFT F R.O.M: 1.1.2012
Soc § 151 Enligt KFM § 81/2010 har barnomsorgsavgiften i kommunen från och med, 1 augusti
2010 och till nästa indexjustering 2011, fast ställts enligt lag om klientavgifter inom
social- och hälsovården.
Avgiftsprocenterna och inkomstgrän serna har varit följande:
Familjens storlek, personer
2
3
4
5
6

Inkomstgrän s euro/mån
1 198
1 477
1 754
1 871
1 988

Högsta avgiftsprocent
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgrän s som ligger till
grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
Om fler än ett barn i samma familj är i kommunal dagvård, får avgiften för det yngsta
barnet i heldagsvård bestämmas enligt den högsta avgiftsprocenten. För nästa barn i
åldersordningen i heldagsvård får en lika stor avgift bestämmas som för det yngsta
barnet, dock högst 229 euro per månad. För varje följande barn ska avgiften vara 20
procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för familjens andra barn eller fler
barn i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade avgiften för heldagsvård för
det yngsta barnet. Avgiften för heldagsvård får vara högst 254 euro i månaden per
barn. En avgift som är mindre än 23 euro för ett barn uppbärs inte.
En ny barn omsor gslag 2011:86, träder i kraft i Lan dskapet Ålan d frå n och med
den 1.1.2012, där det även finns
nya
bestämmelser angående
barnomsor gsavgifter (5 kap 22 §). Kommunen ska, med beaktande av
bestämmelserna i 23 §, fastställa en taxa för de avgifter som barnets
vårdnadshavare ska betala för barnomsorg. Som grund för beräkningen av
barnomsorg savgifterna
får
läggas
de
inkomster
som
överskrider
bruttoinkomstgränse rna i tabellen nedan. Barnomsorg savgift får inte tas ut av den
familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen
nedan.
Familjens storlek, antal personer
2
3
4
5
6

Inkom stgräns (euro/månad)
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
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Soc § 151 forts.
Barnomsorg savgiften för heltidsomsorg får vara högst 230 euro per barn och
månad. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens storle k.
Barnomsorg savgift får inte uppbäras för barnomsorg, under det år ett barn har
beviljats skoluppskov. Ej heller för barnomsorg s som ges i habiliterande syfte enligt
landskap slagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda.
I den nya barnomsorgslagen är inte högsta avgiftsprocenten för
barnomsorg savgiften fastställd. Syskonrabatten och avgiftsfri förskola är inte heller
fast ställda enligt den nya barnomsorgslagen. Barnomsorgslagen säger heller inget
om att kommunerna endast får fakture ra för 11 månader.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda, inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige, att följande grunder för uträkningen av
barnomsorg savgiften fastställs fr.o.m. 1.1.2012 tillsvidare:
Familjens storlek,
antal personer
2
3
4
5
6

Inkom stgräns
(euro/månad)
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

Högsta procentavgift
11,5
9,5
8
8
8

Barnomsorg savgiften för heltidsomsorg ä r hög st 230,00 €/månad samt som lägsta
avgift fastställs 20,00 €/månad. Högsta barnomsorgsavgift för halvtidsplats
motsvarar 60 % av avgiften för heltidsplats. Syskon rabatt beviljas för familjer med
flera barn inom barnomsorgen och/eller för- och eftermiddagsvården. Förskola är
inte avgiftsfri, vårdnadshavare med barn i förskola får en barnomsorgsavgift på
samma grunder som övriga familjer. Kommunen fortsätter att fakturera
barnomsorg savgift för 11 månader, vilket innebär att barn inom barnomsorgen
skall ha en ledig månad under året.
Rune Söderlund understöder socialsekreteraren s förslag men föreslår att 50,00 €
fast ställs som lägsta avgift. Susann Fagerström understöder förslaget.
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Soc § 151 forts.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att förorda för kommunstyrelse och – fullmäktige att
barnomsorg savgiften för heltidsomsorg är högst 230,00 €/månad samt som lägsta
avgift fastställs 50,00 €/månad. Högsta barnomsorgsavgift för halvtidsplats
motsvarar 60 % av avgiften för heltidsplats. Syskon rabatt beviljas för familjer med
flera barn inom barnomsorgen och/eller för- och eftermiddagsvården. Förskola är
inte avgiftsfri, vårdnadshavare med barn i förskola får en barnomsorgsavgift på
samma grunder som övriga familjer. Kommunen fortsätter att fakturera
barnomsorg savgift för 11 månader, vilket innebär att barn inom barnomsorgen
skall ha en ledig månad under året.
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HYRESAV TAL FÖR SMÅ BA RNSAVDE LNIN GEN SMÅPIGORN AS LOK AL
Soc § 152

Bilaga 1 – Hyresavtal för åren 2009-2011
Bilaga 2 – Förslag till hyresavtal för tiden 2012-2014
Småbarnsavdelningen Småpigorna har under tre år haft sin verksamhet i en lokal
hyrd av Premont AB i fastigheten Slanten Rnr: 6:33 i Storby. Det tidigare
hyresavtalet ingicks för en tre års period och går ut 31.12.2011.
Småbarnsavdelningen har under åren visat sig fylla sin funktion och antalet
småbarn i kommunen ser ut att hållas stabilt under en längre tid framöver.
Kommunen kommer att vara i fortsatt behov av en fungerande småbarnsavdelning.
Samarbetet med Premont Ab har fungerat bra och bifogat finns ett förslag på
fortsatt hyre savtal med Premont Ab, för perioden 1.1.2012–31.12.2014.
Hyre svillkoren är de samma som tidigare.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda, inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige, att ingå ytterligare ett hyresavtal, för
ovanstående lokal för småbarnsavdelningen, med Premont Ab för tiden 1.1.2012–
31.12.2014. Hyran för lokalen på 180 m² är 1 395,00 €/månad för daghemslokalen
och 45,00 €/månad för förrådsdelen. T otala månadskostnaden är alltså 1 440,00
€/månad.
Under denna period föreslås man politiskt tar ställning till om kommunen skall
utreda hur man skall göra i framtiden, skall man fortsättningsvis hy ra lokal för
småbarn savdelningen alternativ bygga en egen fastighet eller finns det andra
alternativ.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖR- O CH EF TERMID DAGSVERKS AMHE T TI LLSVIDARE
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 årskurserna 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 (inkomstbaserad 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 § 153 Hittills har kommunen, under de senaste åren, ordnat eftermiddagsvård enligt
behovet i kommunen. Förmiddagsvården har funnits under en prövoperiod under
hösten 2011. Verksamheten fungerar bra och ett behov av både ”fö ris och eftis”
finns i kommunen. Verksamheten blir dessutom en lagstadgad service från och
med den 1.1.2012 i och med att den nya barnomsorgslagen träder i kraft. Antalet
inskrivna barn på ”eftis” är i nuläget nio (9). Dessa nio barn får även vid behov
utnyttja ”föris” och i nuläget är det tre (3) barn på ”föri s” varje dag och två (2) barn
som är varannan vecka. Som mest har det en morgon varit sex (6) barn på ”föri s”.
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. Totalt
32,00 h/vecka i barngrupp plus 2 h/månad för planering. Under hösten har två
deltidsanställda inom kommunen fungerat som ”för- och eftisledare”.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige att förmiddags- och eftermiddagsvårds
verksamheten permanentas. Öppettiderna för verksamheten fast ställs år för år på
basen av antalet ansökningar och vårdtider.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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HYRESAV TAL FÖR FÖR - OC H EF TE RMIDD AGSVÅ RDE NS LOK AL
Soc § 154

Bilaga 1 – Hyresavtal för år 2011
Bilaga 2 – Förslag till hyresavtal för tiden 2012-2014
För- och eftermiddagsvården har under år 2011 haft sin verksamhet i en lokal hyrd
av Premont AB i fastigheten Slanten Rnr: 6:33 i Storby. Hyre savtalet ingicks för en
ett års period och går ut 31.12.2011.
Eftermiddagsvården har under året visat sig fylla sin funktion, så även
förmiddagsvården, och antalet barn i kommunen ser ut hållas stabilt under en
längre tid framöver. Kommunen kommer att vara i fortsatt behov av en fungerande
för- och eftermiddagsvård, som de ssutom blir en lagstadgad service från och med
1.1.2012 när den nya barnomsorg slagen träder i kraft. Det finns även planer på att
under vintern 2011-12 utreda om det finns behov av ”sommareftis för skolbarn”,
eftersom det under våren 2011, kom förfrågningar från föräldrar angående detta.
En sådan verksamhet skulle innebära att lokalen även skulle användas under
sommarperioden.
Samarbetet med Premont Ab har fungerat bra och bifogat finns ett förslag på
fortsatt hyre savtal med Premont Ab, för perioden 1.1.2012–31.12.2014, under
denna period kan ingen av parterna bryta avtalet.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda, inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige, att ingå ytterligare ett hyresavtal, för
ovanstående lokal för för- och eftermiddagsvården, med Premont Ab för tiden
1.1.2012–31.12.2014. Hyran för 46 m² är totalt 356,50 €/månad samt elko stnader
35 €/månad. T otala månadsko stnaden för lokalen på 46 m² är 391,50 €/månad.
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 32,00 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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Soc § 155 forts.
Susann Fagerström föreslår att behörighetskraven inte är bunden till utbildning
utan ändras till att vi sö ker efter en lämplig person och lönen fastställs enligt
personen s utbildning. Förslaget får understöd.
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
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VIKARIE RANDE SO CIALSE KRETE RA RE
Soc § 128

Kommunfullmäktige fastställde rekryteringsgruppen för vikarierande socialse kreterare
den 15.09.2011 § 60. I gruppen igår Jan-Anders Öström, Rune Söderlund, Gunder
Eriksson och Henrietta Hellström. Öst röm är gruppens ordförande och
socialse kreteraren har fungerat som se kreterare.
Vikariatet har varit utlyst med sista ansö kningsdag 30 september. Gruppen har sitt första
möte måndagen den 3 oktober kl 18.00.
På socialnämndens sammanträde den 3 oktober presenterar gruppens ordförande JanAnders Ö ström om hur re kryteringen framskridit hittills.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar sig informationen som
presentera s på mötet, till kännedom.
Ordförande Jan-Anders Ö ström berättar att det inkommit fem ansö kningar. T vå personer
kommer i nuskedet att kallas till intervju.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc § 156

Kommunstyrelsen beslöt den 1 november att anställa Jonna Granberg som vikarierande
socialse kreterare från och med 28 november 2011.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anteckna informationen till
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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AN HÅL LA N OM ERF ARENHE TSTILL ÄGG
Soc § 157

Bilaga – Anhållan och arbetsintyg
Gun-Gerd Grönholm anhåller om att få erfarenhetstillägg fr.o.m. den 15.8.2011.
Enligt löneräknare är Grönholm berättigad till erfarenhetstillägg för 15 år.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att godkänna
erfarenhetstillägg för Gun-Gerd Grönholm för 15 år från och med den 15.08.2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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U TLÅ TAN DE TILL ÅL AN DSFÖ RVAL TNI NGSDOMS TOL
Soc § 91

Bilaga – Beslut taget 29.06.2011 BP § 11/AS/11
Bilaga – Rättelseyrkande ankom 25.7.2011 Dnr 354/2011 (kommunkansliets
diarieföring)
Gunilla Stjärnfelt har den 25.7.2011 inkommit med ett rättelseyrkande angående
beslut § 11/AS/11, taget 29.06.2011, gällande val av städare/kö ksbiträde (ordinarie
befattning på 100 %) till kommunkansli i Eckerö kommun. På rättelseyrkandet är
ankomsttiden antecknad till 26.7.2011, vilket socialkansliets tjänsteman har
antecknat i samband med att rättelseyrkandet ankom till socialkansliet.
Rättelseyrkandet finns med som bilaga samt ett förslag till socialnämndens svar
och motiveringar till beslut.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att hålla fast vid beslutet att
Gun-Gerd Grönholm väljs och anställs som ordinarie städare och köksbiträde på
daghemmet Nyckelpigan och i Solgårdens kö k. Prövotiden är 4 månader och
sena st under prövotiden ska Grönholm ha avlagt hygienpasset. Vid avgörandet om
vem som skulle anställas tog man helheten i beaktande. Vi tittade på utbildning,
erfarenhet, personlig lämplighet och gjorde även en bedömning utgående från
arbetsintervjun. I bedömningen tog vi även hänsyn till att största delen av
befattningen städare/kö ksbiträde handlar om städning. Städning utgör 80 % av
arbetsuppgifterna och kö ksbiträdesuppgifterna omfattar 20 %. Nämnden ser ingen
anledning till verkställighetsförbud.
Socialse kreteraren pre senterar på mötet att Gun-Gerd Grönholm har avlagt ett test
i hygienkompetens med godkänt resultat den 01.09.2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att svara Stjärnfelt att socialnämnden besluter att hålla
fast vid beslutet att Gun-Gerd Grönholm väljs och anställs som ordinarie städare
och köksbiträde på daghemmet Nyckelpigan och i Solgårdens kök. Prövotiden är 4
månader och senast under prövotiden ska G rönholm ha avlagt hygienpasset. Vid
avgörandet om vem som skulle anställas tog man helheten i beaktande. Vi tittade
på utbildning, erfarenhet, personlig lämplighet och gjorde även en bedömning
utgående från arbetsintervjun. I bedömningen tog vi även hänsyn till att största
delen av befattningen städare/kö ksbiträde handlar om städning. Städning utgör 80
% av arbetsuppgifterna och kö ksbiträdesuppgifterna omfattar 20 %. Nämnden ser
ingen anledning till verkställighetsförbud.
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Soc § 158 forts.
Bilaga - Förslag till utlåtande
Bilaga – Förvaltningsbesvär
Bilaga - Rättelseyrkande
Förvaltningsdomstolen anmodar socialnämnden att med anledning av bifogade
besvär avge utlåtande samt inkomma med de handlingar som legat till grund för
det överklagade beslutet. Utlåtandet jämte handlingarna bör tillställas Ålands
förvaltningsdomstol senast den 11.11.2011.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden avger utlåtande enligt bilaga till
ÅFD.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 159

1. Protokoll från fältarnas referen sgrupp 26.09.2011.
2. Kommunstyrelsen § 251: Utredning om Socialnämndens beslut om hävning av
arbetsavtalsförhållande (utsändes).
3. Betalningspåminnelse gällande tjänsteköp inom missb ru karvården.
4. Kostnader för De Gamlas Hem år 2012. Till följande sammanträde önska r
nämnden få berett ärende angående försäljning av en plats på DGH alternativ att
ännu långtidsuthyra en tredje plats.
5. Svar från Hammarlands kommun angående vår förfrågan om samarbete
gällande nattjour.
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