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83-85

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 83
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 84

Marie Löfström och Magnus Jansson före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering tisdagen den 6 september kl 18.30.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 85

Föredragningslistan godkänns med en komplettering under § 101 Delgivningar:
Eftermiddagsvårdens lokal i bankhuset har nu åtgärdats enligt ÅMHM:s direktiv.
Socialnämndens ordförande vill komplettera föredragningslistan med tre ärenden:
Lyfthjälp nattetid inom hemtjänsten, Behov av teknisk jour, Utredande angående
intresse för samarbete gällande nattjour.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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EN LUG NARE EN HE T PÅ SOL GÅ RDE N
Soc § 21

Bilaga – Nuvarande arbetsschema
Bilaga – Förslag på nytt arbetsschema
Bilaga – Ålands lås AB – Offert ”Rumslarm”
Bilaga – Ålands lås AB – Offert ”Kodlås”
Det har visat sig att det finns behov av att utveckla en lugnare och mindre enhet på
Solgården, för personer som drabbats av t.ex. demenssjukdom och andra som är i
behov av en lugnare omgivning. Med nuvarande arbetsstru ktur och -planering på
servicehuset finns det inte möjlighet att sköta ovanstående klienter fullt ut. Det
innebär att kommunen måste köpa tjänster från t.ex. De gamlas hem, vilket i
längden inte är ekonomiskt försva rbart. Dygn spriset är i nuskedet ca 168,00 € på
DGH ex klu sive kostnader för demensavdelningen. För de pengarna skulle
kommunen kunna utveckla sin egen äldreomsorg. Fy si ska möjligheter finns i och
med att det inom befintliga lokaler finns ett s. k. ”g ruppboende”, vilket inte är i behov
av större förändringsarbeten, för att kunna fungera som någon form av lugnare
enhet.
Om socialnämnden väljer att satsa på att pröva en sådan lösning behöver vi
investera i ett alarmsy stem. Detaljer kring och pris för ett lämpligt alarmsy stem
presentera s på möte.
För att kunna ge god vård och omsorg på ”en lugnare enhet” behöver man utöka
personalresurserna. Som bilaga finns det nuvarande arbetsschemat samt ett nytt
förslag på arbetsschema, som fungerar om personalresurserna utöka s med 125 %,
dvs. en befattning på 100 % och en på 25 %. Äldreomsorg sledaren presenterar
ko stnaderna för en personalutökning närmare på mötet. Personalresurserna kan
lösas genom att man utökar befintlig personal som arbetar deltid samt att
äldreomsorgsledaren anställer en tillfällig extra resurs på 100 % för sex månader.
Denna utökning beräkna s i nuskedet att rymmas inom årets budgetram.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att gå in för att starta upp
”en lugnare enhet” från och med 28.2.2011 fram till 31.12.2011. Utvärdering av den
nya verksamheten görs om ett halvt år, alltså sena st inom augusti månad. Efter
utvärderingen kan nämnden ta ställning om man ska permanenta den nya
enheten. Äldreomsorg sledaren föreslår också att nämnden besluter att godkänna
att äldreomsorg sledaren köper in den alarmutrustning som behövs samt att
nämnden godkänner att det anställs extra re surser, som närvårdare, på totalt 125
%, för tiden 28.2.–31.08.2011. Grundlönen för närvårdare är enligt avtal,
04SOS06A, 2 127,70 €/månad för heltid.
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Soc § 21 forts.
På mötet presenterar äldreomsorgsledaren kostnader för behövlig alarmutrustning.
”Rumslarm” inklusive alarmmatta, ko star 715,92 €/rum och ”kodlås” till
mellandörrarna till enheten ko star 1 628,94 €, enligt offert från Ålands lås AB,
priser ex klusive moms. I detta skede räc ker det med att man köper in ”rumslarm”
till ett rum. Se bilaga för närmare uppgifter.
Den ”lugnare enheten” har sex klientrum och i nuskedet är det fyra klienter som
kan placeras dit. Det finns behov av en vårdplats på ”en lugnare enhet” från och
med slutet på februari. Just nu ä r det fullt på DGH och man kan inte ge någon
uppskattning på när det blir platser lediga, vilket innebär att kommunen betalar
st raffavgift till ÅHS fram tills det finns en lämplig vårdplats till förfogande.
Dygnsavgiften på det egna servicehuset var år 2009, 109,25 €/dygn.
Lönekostnaderna för en närvårdare uppskatta s till 3 300,00 – 3450, 00 €/månad,
inklusive pensions- och socialskydd savgifter samt ob-tillägg, beroende på
erfarenhetstillägg.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att gå in för att starta upp ”en lugnare enhet” på Solgården
under tiden 28.2.– 31.12.2011 och att behövlig alarmutrustning, ett ”rumslarm” och
”två kådlås”, be ställs enligt offerter. En utvärdering görs inom augusti månad 2011.
Äldreomsorgsledaren ser över arbetsschemats snedfördelning mellan de olika
helgpassen där det finns mera personal från tidig morgon varannan helg.
Socialnämnden besluter att föreslå inför kommunsty relsen att det anställs extra
närvårdarre surse r på totalt 125 %, för i första hand tiden 2.3.– 31.08.2011, med
grundlön enligt avtal 04SOS06A, 2 127,70 €/månad. Personalkostnaden
uppskattas rymma s inom socialnämndens budgetramar, eftersom det finns
65 000,00 € budgeterat för DGH, och kommunen har ännu under år 2011 inte haft
några ko stnader för DGH.
Socialnämnden ger äldreomsorgsledaren i uppdrag att ta fram tydligare
ko stnad sredovisningar
för
omstru kture ringen
inför
kommunstyrelsen s
sammanträde 1 mars:
- Vad är dygnsko stnaden på DGH med och utan demensenheten inräknad
- Vad är Solgårdens nuvarande dygnsko stnad, samt Solgårdens dygn sko stnad
med en personal utökning på 125 %
- Gullåsens st raffavgift
- Mer specificerad uträkning på totala lönekostnaderna per månad för närvårdare
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KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen medger Socialnämnden att vid behov och inom ramen för beslut,
beviljade budgetmedel, tillfällig personalförstärkning med två
anställda på sammantaget 125% tjänstgöringsgrad samt metodikutveckling och
förändringar i schemaläggning, påbörja en försö ksperiod med lugn enhet på
servicehuset. Syftet är att förbättra omvårdnad om vissa klienter som i annat fall
måste vårdas på annan plats. Kommunfullmäktige informeras om försö ksperioden
som före slås pågå till den 31 augusti 2011. Utvärdering och förslag till eventuellt
permanentad verksamhet framläggs för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens förslag om att vid behov, inom
budgetramarna och under en begränsad försö ksperiod fram till den 31 augusti
2011, inrätta en lugn enhet på servicehuset. Kommunfullmäktige informeras om
försö kspe rioden som också erfordrar den anmälda personalförstärkningen.
Utvärdering skall ske av försö ksperioden. Beslut om ett eventuellt fast inrättande av
en lugn avdelning på servicehuset underställs kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

Soc § 86

Den lugna enheten har visat sig fylla den funktion den var planerad för. Den lugna
enheten innebar en personalutökning på 125 %.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att permanenta den lugna enheten på
Solgården.
Äldreomsorgsledaren föreslår också att nämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen att det anställs extra närvårdarresu rser på totalt 125 % för tiden
01.09.-31.12.2011. Planen för år 2012 är att i samband med budgetbehandlingen
kunna inrätta en närvårdarbefattning på 100 % samt en närvårdarbefattning på
25 % (utöka en 75 % befattning till 100 %) för att permanent kunna ha en lugn
enhet på Solgården.
På sammanträdet presenterades ytterligare uppgifter:
- 3-5 personer finns på avdelningen
- Dygnsavgiften på Solgården med kostnader för lugna enheten beaktade är ca
130,00 €
- Dygnsavgiften på DGH är ca 168,00 €/mån
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

05.09.2011

87

UPPSÄGNING AV O RDI NA RIE BEF A TTNING SOM N ÄRV ÅRDA RE INOM HEM TJÄNS TE N
Soc § 87

Närvårdare Alexandra Sporre, har haft ordinarie anställning som 75 % närvårdare
på Solgården och har slutat utan att iaktta uppsägningstiden den 12.08.2011.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att so cialnämnden beslutar att konstatera att
Alexandra Sporre har lämnat sin befattning den 12.08.2011 utan att iaktta
uppsägningstiden och att hennes arbetsavtal upphört därmed.
Socialnämnden föreslås besluta att lediganslå och annonsera efter en ordinarie
närvårdare på 75 % i periodarbete i arbetsavtalsförhållande inom hemtjänsten, från
och med 10.10.2011, tillsvidare. Behörighetskrav närvårdare eller motsvarande
och med grundlön 2 153,23 €/månad för heltid.
En socialnämndsledamot föreslår att annonseringen inleds nu och att man skriver i
annonsen att befattningen är 100 % från och med 1.1.2012 förutsatt att fullmäktige
godkänner en utökning av personal i samband med en eventuell permanent
lugnare enhet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att konstater att Alexandra Sporre har lämnat sin
befattning den 12.08.2011 utan att iaktta uppsägningstiden och arbetsavtalet hävs
därmed. Socialnämnden besluter också att lediganslå och annonsera efter en
ordinarie närvårdare på 75 % i periodarbete i arbetsavtalsförhållande inom
hemtjänsten, från och med 10.10.2011, tillsvidare. Behörighetskrav närvårdare
eller motsvarande och med grundlön 2 153,23 €/månad för heltid. I annonsen skall
även framkomma att befattningen är 100 % från och med 1.1.2012 förutsatt att
fullmäktige godkänner en utökning av personal i samband med en eventuell
permanent lugnare enhet.
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EN ANS TÄLLNI NG FÖ R VIR TU-PROJEK TE T
Soc § 88

Jenny Husell, utbildad underskötare, är anställd för Virtu-projektet, under tiden
25.07.2011–31.12.2012 med en prövotid på fyra månader. Anställningen är på
50 % och lönen är 1 833,75 € för heltid. Jenny har lämnat in en ansökan om
erfarenhetstillägg eftersom hon arbetat 12 år inom äldreomsorgen och
barnomsorgen. Hon har också kommit in med ett löneanspråk på 2 500,00 € i
månaden för heltid.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beslutar bevilja Jenny Husell två
erfarenhetstillägg efter 12 års arbete inom äldreomsorgen och barnomsorgen.
Äldreomsorgsledaren föreslår oc kså att nämnden beviljar ett individuellt tillägg på
482,85 € så att Husell totalt har en månadslön på 2 500,00 € för heltid. Denna
utökning beräknas att rymmas inom projektets budgetram.
Äldreomsorgsledaren föreslår att erfarenhetstillägg återremitteras för ytterligare
beredning.
En socialnämndsledamot föreslår att hela ärendet återremitteras i väntan på
utredning gällande erfarenhetstilläggen. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt socialnämndsledamotens förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

05.09.2011

89

PRINCIPE R FÖR AV TAL GÄ LL AN DE KLIE N TS BY TE AV HEMK OMMUN OCH R Ä TT TILL
BOEN DESERVICE IN OM KOMMUN AL ÄLD REOMSORG
Soc § 89

Bilaga – Samverkansavtal om klients byte av hemkommun och rätt till
boendeservice inom kommunal äldreomsorg
Ecke rö kommun behöver fastställa ett avtal gällande lagändringar som trädde i
kraft 01.01.2011.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och kommunfullmäktige att fastställa förslaget för avtal gällande
klients byte av hemkommun och rätt till boendeservice inom kommunal
äldreomsorg.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.
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ANSTÄL LNIN G AV S TÄDARE OCH KÖ KSBI 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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Soc § 68 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.
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.
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RÄ TTELSEYR KA NDE
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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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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Hammarlands kommuns socialnämnd har besvarat vår förfrågan. De ställer sig
positiva till att vi samarbetar när det gäller säkerhet splanen. Hammarland kommer
att ha en socionomstuderande på praktik under tiden 14.11.– 23.12.2011, som ska
erbjudas möjligheten att arbeta med framställande av säke rhetsplanen till
Hammarland och Eckerö kommun. Socialnämnden i Hammarland uppmanar
Ecke rö
kommun att utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för
samverksan sproje kt mellan kommunerna för uppgörande av säkerhet splan.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar sig informationen till
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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HAMMAR LA NDS KOMMUN: KÖP AV BA RNOMSOR GSPLA 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.

Soc § 93

Bilaga – Kostnadsuträkning
Bilaga – Undertecknat avtal om köpta tjänster
Som bilaga finns nu med ett undertecknat avtal om köpta tjänster inom barnomsorgen.
Ekonomiansvariga Maarit Grönlund har gjort en utförligare ko stnadsberäkning för en
plats på småbarnsavdelningen enligt år 2010 bokslut. Uträkningen visar att en plats på
småbarn savdelningen år 2010 kostade 1 008,72 €/månad, om vi skulle ha haft full
beläggning. Den verkliga kostnaden, enligt nyttjandegraden för år 2010 som var 9
platser, blev kostnaden 1 344,96 €/månad.
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HAMMAR LA NDS KOMMUN: KÖP AV BA RNOMSOR GSPLA TS
Soc § 93 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att meddela Hammarlands
kommun att i förskott erlägga kostnaden 1 008,72 €/månad för barnomsorgsplatsen.
Kostnaden kommer att justeras i efterskott när boksluten för respektive år är fastställda.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt 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.

Soc § 94

T ill Ekergården har det under juli månad köpts in utemöbler till ett värde av 1 480,00 €,
inklusive moms 23 %.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar informationen till kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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INLED AN DE AV RE KRY TERIN G AV VIKARIERAN DE SOCI ALSEK RE TE RARE
Soc § 95

Bilaga – Förslag till annons
Socialse kreteraren kommer att anhålla om moderskap sledighet, för tiden 12.12.2011–
07.10.2012, till kommunstyrelsen i mitten på september månad. Eftersom det är
angeläget att kommunen får en vikarie bör rekryteringen inledas snara st.
Som bilaga finns förslag till annons.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att föreslå följande inför
kommunsty relsen s sammanträde den 6 september. Socialnämnden föreslår att en
rekryteringsg rupp tillsätts där det ingår representanter från socialnämnden,
kommunsty relsen och –fullmäktige. Förslag på personer diskuteras på socialnämndens
sammanträde. Vid behov kan socialse kretera ren eller äldreomsorg sledaren fungera som
gruppens se kreterare. Gruppens uppgift blir att intervjua sökanden och komma med
förslag på vikarie till socialnämnden och/eller kommunstyrelsen.
Före slås oc kså att socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelsen att
annonsering sker på kommunens hemsida och på arbetsförmedlingens hemsida och i de
två lokala tidningarna. En mindre annons sätts i tidningarna med hänvisning till
kommunens hemsida. Annonsen bör inledas innan utgången av vecka 36 med sista
ansö kningsdag måndagen den 24 september 2011 kl 15.00.
En socialnämndsledamot föreslår att Jan-Anders Öst röm är socialnämndens
representant i rekryteringsgruppen. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och –fullmäktige att JanAnders Ö ström är socialnämndens representant i rekryteringsgruppen.
Socialnämnden besluter också att förorda inför kommunstyrelsen att annonsering (se
bifogat förslag på annons) ske r på kommunens hemsida och på arbetsförmedlingens
hemsida och i de två lokala tidningarna. En mindre annons sätt s i tidningarna med
hänvisning till kommunens hemsida. Annonseringen bör inledas innan utgången av
vecka 36 med sista an sö kningsdag måndagen den 24 september 2011 kl 15.00.
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U TKAS T TILL SOCI ALV ÅR DSPLA N 2012-2016
Soc § 96

Bilaga – Utkast till socialvårdsplan för åren 2012-2016
Landskapsregeringen har översänt ett utkast till socialvårdsplan för år 2012-2016.
Ändringar är markerade i gult. Eventuella kommentarer och synpunkte r över förslag till
socialvårdsplanen lämnas in senast den 15 september 2011.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren pre senterar sitt förslag på mötet.
Socialse kreteraren före slår att nämnden omfattar utka stet till socialvårdsplan för
åren 2011-2015 och kommer med eventuella kommentarer och synpunkter.
Socialse kreteraren har inga kommentarer eller synpunkte r.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag. Kommunstyrelsen sände s socialvårdsplanen till
kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

05.09.2011

97

BREV A NGÅE NDE AV TAL OM KÖP AV TAL LBAC KENS TJ ÄNS TE R
Soc § 97

Bilaga – Brev angående avtal om köp av T allbackens tjänster
Mariehamns stad har sänt ett brev till kommunerna angående köp av T allbackens
tjänster. Socialnämnden i Mariehamn beslöt den 21.6.2011 att återremittera ärendet
angående uppgörande av avtal angående köp av Tallbackens tjänster. Orsa ken var
främst kommunernas svala intresse för att avge utlåtanden över förslaget. Inget avtal
med kommunerna kommer att uppgöras och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram
ko stnad sberäkningar och förslag till avgifter som tillämpas då kommunerna önska r köpa
T albackens tjänster.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anteckna ärendet till
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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GODK ÄN NA NDE AV PERMANEN T AV TA L OM KÖP AV TJ ÄNS TE R FÖ R FÄL TARBE TARE
Soc § 55

Bilaga – E-brev och protokoll från referensgruppens möte 13.4.2011.
Fältarnas referensg rupp har inkommit med protokollet från deras sena ste möte.
Där fram kommer det att gruppen håller på och arbetar fram ett nytt avtal om köp av
tjänster för fältarbetare och inför det arbetet vill de att kommunerna inkommer med
synpun kter på vad som behöver justeras och ändra s i avtalet. Synpunkterna skall
inlämnas innan sista maj 2011.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen att avtalet skall kompletteras med följande:
• en uppsägningstid på 6 månader skall skrivas in i avtalet
• det skall förtydligas att referensgruppen ska se s minst 2 gånger per år och
att protokollen skall sändas till kommunerna för kännedom
• om kostnaderna ökas med över 7 % skall kommunerna godkänna detta:
inte bara höras som det står i nuvarande avtal.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc § 98

Bilaga – Brev angående avtal om köp av T allbackens tjänster
Mariehamns stad socialnämnd har godkänt ett permanent avtal om köp av tjänster för
fältarbetare. Avtalet finns med som bilaga och texten med fetstil är sådant som ändrats
från det ettåriga avtalet.
I tidigare beslut hade socialnämnden tre förslag angående komplettering till avtalet:
•
•
•

en uppsägningstid på 6 månader skall skrivas in i avtalet
det skall förtydligas att referensgruppen ska se s minst 2 gånger per år och
att protokollen skall sändas till kommunerna för kännedom
om kostnaderna ökas med över 7 % skall kommunerna godkänna detta:
inte bara höras som det står i nuvarande avtal.

I det permanenta avtalet är uppsägningstiden sex månader. Referensgruppens uppgift
är att följa med verksamheten och delta i planeringen och utvärderingen enligt behov. I
gruppen finns tre medlemmar från Mariehamnsstad och tre medlemmar från
landsbygden. Innan verksamhetsförändringar eller andra väsentliga förändringar
planeras som påverkar ko stnaderna med en ökning om 7 % skall kommunerna höras.
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Soc § 98 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelse
och –fullmäktige att godkänna och underteckna det permanenta avtalet för köp av
tjänster för fältarbetare.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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UPPSÄGNING AV TJ ÄNST: B ARNOMSORGE N
Soc § 99

Julia Thörnroos är anställd som gruppassistent på daghemmet Nyckelpigan på 65 %
under år 2011. T hörnroos har den 22 juni inkommit med en skriftlig uppsägning.
Uppsägningstiden är 14 dagar.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att godkänna att Julia T hörnroos
arbetsavtalsförhållande upphörde den 7 juli 2011. Socialnämnden kan även anteckna till
kännedom att personaluppteckningen har löst s internt fram till årets slut.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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BU DGE TJÄMFÖ RELSE
Soc § 100

Bilaga – Budgetjämförelse
Budgetjämförelse per 30.06.2011 har bifogats kallelsen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar budgetjämförelsen till
kännedom.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden får ta del av budgetjämförelsen per
31.07.2011 på nästa sammanträde. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anteckna budgetjämförelsen till kännedom samt att
nämnden får ta del av budgetjämförelsen per 31.07.2011 på nästa sammanträde.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 101

1. Ålands omsorg sförbund k.f k – Sammanträdesprotokoll 14.06.2011, 2/2011
2. Kfg § 183
3. ÅLR – Förfrågan angående lag om främjande av integration.
4. Räddningsområde/Räddningschef – Protokoll över brandsyn på Solgården och
Nyc kelpigan.
5. Barnomsorgen inför årsskiftet 2011-12. Vårt 3-åriga hyresavtal för Småpigorna
går ut. Disku ssion kring kommande beredning – hyresavtal tillsvidare?
6. Ny barnomsorg slag träder i kraft sena st vid årsskiftet. Eftermiddagsvården blir
lagstadgad. Disku ssion kring kommande beredning angående eftermiddagsvården
– skall eftermiddagsvården vara tillfällig eller skall den permanentas?
7. Eftermiddagsvårdens lokal i bankhuset har åtgärdats enligt ÅMHM:s direktiv.
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SOCIAL NÄMNDEN
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LYFTHJÄLP N A TTE TID I NOM HEM TJÄNS TEN
Soc § 102

En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden sänder en skriftlig förfrågan till
Ecke rö frivilliga brandkår angående lyfthjälp nattetid. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att sända en skriftlig
förfrågan om lyfthjälp nattetid till Eckerö FBK.
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SOCIAL NÄMNDEN

05.09.2011

103

BEHOV AV TE K NISK JOUR
Soc § 103

En socialnämndsledamots föreslår att socialnämnden sänder en skriftlig förfrågan
till kommunstyrelsen angående möjligheterna till att inrätta en teknisk jour dygnet
runt. Det har visat sig att behovet av en teknisk jour finns inom hemtjänsten. Det
uppstår ibland tekniska bekymmer på se rvicehuset, även under kvälls- och nattetid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att sända en skriftlig
förfrågan till kommunstyrelsen angående möjligheterna till att inrätta en teknisk
jour.
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SOCIAL NÄMNDEN

05.09.2011

104

U TRE DA NDE ANGÅEN DE IN TRESSE FÖR S AMAMRBE TE GÄ LL ANDE NATTJOUR
Soc § 104

En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden inleder en utredning
angående samarbetsparter när det gäller nattjour inom hemtjänsten. Föreslå s att
socialnämnden sänder en förfrågan till Hammarlands kommuns socialnämnd samt
även till Ålands omsorg sförbunds enhet i Hammarland, angående intresse för att
delta i en gemensam nattjour. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att sända en skriftlig
förfrågan till Hammarlands kommun och ÅOF kf. Enligt ovanstående.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

