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KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 239
KD-FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skickas enbart på e-post.
BESLUT: Enligt förslag.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
Kst § 240
KD-FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Kerstin Wikgren och Jan-Anders Öström.
Protokolljustering 10.10.2012 kl 18.30 i kommunkansli, Eckerö.
BESLUT: Enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst § 241
KD-FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägget att § 263 och § 264 § 265
Coolt att synas behandlas.
BESLUT: Enligt förslag.
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ANSTÄLLNING AV TF ÄLDREOMSORGSLEDARE
Kst § 214

Pga att Pauliina Körkkö har sagt upp sin anställning som Äldreomsorgsledare i Eckerö
kommun 10.9.2012 rekryteras en ny äldreomsorgsledare. Tjänsten är inrättad av
kommunfullmäktige 16.12.2008.
Arbetsuppgifterna kan tillfälligt lösas så att Linda Willford vikarierar som
Äldreomsorgsledare och att barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.
Förslag till annons och behörighetskrav i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige rekryteringsgrupp och emotser att KD
tillsammans med socialsekreteraren verkställer annonseringen. Linda Willford anställs
tillfälligt som Äldreomsorgsledare på Solgården 1.10 – 30.11.2012. Avlöning enligt
AKTA samma grundlön som Körkkö haft.
BESLUT:
Kommunstyrelsens föreslår följande rekryteringsgrupp: Socialsekreterare Jonna Granberg
och Jan-Anders Öström. Fullmäktige utser ytterligare två personer och väljer ordförande
och sammankallare i gruppen.
Annonsering sker omedelbart i enlighet med bifogat förslag.
Ärendet angående vikariatet återremitteras för ny beredning.
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Kst § 226

Ärendet angående vikariatet årerremitterades för ny beredning.
Uppgifter för vikarien:
- Arbetslistor
- Månadsredovisnig
- Fakturor, godkännande
- Tjänstemannabeslut
- Hembesök
- Ansvarig för kontakt med hemsjukvård
- Vårdplaneringsmöten
- Ansvar för medicin
- Övrig administration
Pauliina föredragande i socialnämnden – 10.11, eventuellt tills den nya
Äldreomsorgsledaren anställts. I annat fall är socialsekreteraren föredragande.
Rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter delegeras.
Närvårdare (75 %) anställs istället för äldreomsorgsledarens vikarie.
Barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.

KD-FÖRSLAG
Linda Willford anställs 75 % tillfälligt som Äldreomsorgsledare på Solgården 1.10 –
30.11.2012. Avlöning enligt AKTA samma grundlön som Körkkö haft, men med
kompensationsavdrag. Sirkka Nordström får rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att Pauliina Körkkö är föredragande i socialnämnden –
10.11, eventuellt tills den nya Äldreomsorgsledaren anställts. I annat fall är
socialsekreteraren föredragande. Rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter
delegeras. Sirkka Nordström får rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter.
Närvårdare (75 %) anställs istället för äldreomsorgsledarens vikarie.
Barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.
Linda Willford anställs 75 % tillfälligt som föreståndare på Solgården 1.10 –
30.11.2012.
Uppgifter för vikarien:
- Arbetslistor
- Månadsredovisnig
- Fakturor, godkännande
- Tjänstemannabeslut
- Hembesök
- Ansvarig för kontakt med hemsjukvård
- Vårdplaneringsmöten
- Ansvar för medicin
- Övrig administration
Kommunstyrelsen beslöt dessutom att lönesättningen utreds tills nästa gång.
Kst § 242
Beslut om anställning av tjänsteinnehavare för viss tid fattas av samma myndighet
som beslutat om anställnings tillsvidare. Sirkka Nordström arbetar för närvarande
60% med Hammarland löner och administration för Eckerö 40%. Myndighetsbeslut
bör fattas av anställd i tjänsteförhållande.
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KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Linda Willford anställs som tf
äldreomsorgsledare (75%) 1.10 – 30.11.2012 utgår från AKTA: 04SOS030
(2563,65) med 5% kompensationsavdrag.
Föreslås för fullmäktige att Nordströms arbetsavtal ombildas till tjänst för den
delen som gäller administration 40% så att hon får rätt att godkänna
hemtjänst/serviceavgifter. För att säkra interna kontrollen görs stickprov av
äldreomsorgsledaren angående tjänstemannabesluten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att Pauliina Körkkö är föredragande i socialnämnden.
Sirkka Nordström räknar hemtjänst/serviceavgifter som godkänns av
socialsekreteraren. Barnskyddsärenden sker i samarbete med andra kommuner.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Linda Willford anställs som tf
äldreomsorgsledare (75%) 1.10 – 30.11.2012 utgår från AKTA: 04SOS030
(2563,65) med 5% kompensationsavdrag.
Uppgifter för vikarien:
- Arbetslistor
- Månadsredovisnig
- Fakturor, godkännande
- Tjänstemannabeslut
- Hembesök
- Ansvarig för kontakt med hemsjukvård
- Vårdplaneringsmöten
- Ansvar för medicin
- Övrig administration
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UPPDATERING AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Kst § 243
Eckerö kommun har nu ett avtal med företagshälsovården Cityläkarna. (Närmare
uppgifter i bilaga)
För personalen välbefinnande bör tjänsterna som omfattas av företagshälsovården
utökas. Det är också bättre att personalen använder samma företagshälsovård
istället för att uppsöka olika läkarstationer.
Avsikten är att företagshälsovården utökas till att omfatta flera tjänster. (Närmare
uppgifter i bilaga)
Den beräknade kostnaden är ca 4.000 euro i året för ett avtal som omfattar de
utökade tjänsterna.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner att utökad företagshälsovård i enlighet med bifogad
verksamhetsplan. Ärendet delges fullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen önskar att offerter begärs även från annan företagshälsovård
och återremitterar ärendet för ny beredning.
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INVESTERINGSBUDGET 2012
Kst § 244
Budgetöverskridningar och investeringar som saknar anslag i budgeten för
2012.
Projekt nr 101:
Kommunkansliets anskaffning av administrationsprogrammet Kommun
Office
Den totala kostnaden 6 212,24 € saknar anslag i budgeten för 2012. Styrelsebeslut
24.1.2012 § 20 om att anhålla tilläggsbudget. Fullmäktige beviljade tilläggsbudget
2.2.2012 § 29.
Projekt nr 108:
Datautrusning till mötesrummet för styrelsens användning.
Den totala kostnad 5 537,60 € saknar anslag i budgeten för 2012. Styrelsebeslut
27.3.2012 § 87 att verkställa anskaffningen.
Projekt nr av-2: Avlopp Böle
Flyttning av pumphuset 10 476,57 € saknar anslag i budgeten 2012.
Förlikningsavtal godkänt 10.7.2012 § 170.
Projekt nr kv-9:
Grundförbättring av Skeppsviksvägen Etapp III
Projektet saknar 20 664 € anslag i budgeten för 2012.
Skeppsviksvägen Etapp III grundförbättring har en nettobudget på 16 000 €
(52 000 beräknade kostnader minus 36 000 lr bidrag). Den verkliga nettokostnaden
blev dock 36 664 € för projektet.
Motivering till överskridning:
Bidraget från landskapsregeringen är 21 780 € mot det kalkylerade bidraget på
36 000 € dvs. 14 220 € mindre än beräknats.
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Bruttokostnaden blev 58 400 €. 8 300 € mer än budgeterats p.g.a. tilläggsarbeten
och huggning som inte ingick i det ursprungliga anbudet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom och förordar att
kommunfullmäktige godkänner överskridningarna för datoranskaffningarna
och grundförbättring av Skeppsviksvägen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär närmare utredning av kostnaderna och remitterar ärendet
till tekniska nämnden angående kostnaderna för Skeppsviksvägen.
De övriga överskridningarna antecknas för kännedom och förordar att
kommunfullmäktige godkänner dessa.
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JULGÅVA, JULFEST OCH NYÅRSMOTTAGNING

Kst § 245
Kommunfullmäktige beslöt 26.11.2009 att fastställa reglemente för uppvaktningar,
tjänstledigheter m.m. Enligt principer för personalfest och julgåva skall fullmäktige
årligen avsätta anslag för dessa. Det har visat sig vara svårt att ordna julfest i
december och senaste fest ordnades i april tillsammans med förtroendevalda.
Kommunstyrelsen beslöt 27.3.2012, § 88 att en arbetsgrupp arrangerar
nästa nyårsmottagning i Post- och tullhuset.
Under en följd av år har Kultur- och fritidsnämnden och dess företrädare
Kultur- och biblioteksnämnden, svarat för Eckerö kommuns
nyårsmottagning. Denna har t.o.m 2009 avhållits i den historiska miljön
på Post- och tullhuset i Storby. Vid nyårsmottagningen ges tillfälle till
information om kommunens verksamhet och den har också varit en
uppskattad träffpunkt för förtroendevalda och kommuninvånare.
Kommunens hedersutmärkelser och kejsarstipendium utdelas vid
nyårsmottagningen. De senaste åren har kommunstyrelsen ansvarat för
Projektet i sig är tämligen omfattande vad gäller förberedelser och
genomförande, från tillståndsansökningar hos myndigheter och
sponsorstöd till fyrverkeriet, till det praktiska handhavandet med
beställningar och inköp av mat och dryck, anskaffning och flyttning av
teknisk utrustning, möblemang, lekhörna för barn, bokning av
medverkande och konferencier, blomster, inbjudningar, programblad,
pressmeddelanden, städning m.m. Viss arvodering har skett av
programkommitténs medlemmar och deltagande föreningsfunktionärer
från främst Eckerö IK och Eckerö Ungdomsförening varvid föreningarna erhållit
arvoderingen såsom ett föreningsbidrag. Föreningsfunktionärer
har nyttjats som parkeringsvakter och som serverings-, disk- och
städpersonal. Ett stort arbete har också lagts ned av intendentparet på
Post- och tullhuset vad gäller iordningsställande och utsmyckning av
byggnaden inför sammankomsterna.
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Behov av handikappanpassning av lokalerna men också de omfattande
serveringssysslorna har tidigare diskuterats liksom en förnyelse av arrangemanget.
Den framtida användningen av Post- och tullhuset har diskuterats med LR och
fullmäktige har aviserat ett framtida intresse för enbart kulturverksamhet i huset.
I dagsläget finns dock inget klarlagt om hur fastigheten skall underhållas och
skötas vintertid, vilket kan försvåra möjligheterna till nyårsmottagning i huset.
Tidigare har också diskuterats behov av förnyelse av nyårsmottagningen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen konstaterar att enligt tidigare beslut anskaffas julgåva till
personalen och att även julfest eller vårfest arrangeras. Vårfesten arrangeras
även nästa gång tillsammans med förtroendevalda.
Offerter begärs av lokala företag för arrangemang av nyårsmottagningen 2013.
Ärendet delges fullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att enligt tidigare beslut anskaffas julgåva till
personalen och att även julfest och vårfest arrangeras. Julfesten för personalen
ordnas skilt. Vårfesten arrangeras tillsammans med förtroendevalda.
Nyårsmottagningen ordnas på trettondagen i Post- och tullhuset om intresse finns.
Utreds ännu om det finns intresserade arrangörer.
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KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE

Kst § 246

Eckerö kommunfullmäktige beslöt 20.9.2012 § 107 om inköp av Kyrkvikens
bostadsområde.
Avsikten är att sälja ut bostadstomter för åretruntbruk och tillhandahålla ett
attraktivt bostadsområde i Eckerö.
Byggnadsplaneområdet är utbyggt enligt gällande byggnadsplan med grusade
tillfartsvägar samt färdigt anlagd rörläggning för vatten-, avlopps-, el- och
teleanslutningar samt pumpstation för avloppsvatten.
För tillfället finns 25 obebyggda tomter vilka har 150 m2 byggrätt i 1,5 plan. Tre
tomter är belägna på berg med havsutsikt i västerläge. Övriga tomter består i
huvudsak av gräsbevuxna områden på gammal åker- och betesmark. Det finns
också en brygga anlagd som hör till bostadsområdet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner att området kontrolleras av expert för att se om det
är ändamålsenligt att förstora tomterna och revidera byggnadsplanen. Tomterna
kommer också att bjudas ut till försäljning genom fastighetsförmedlare.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att en arbetsgrupp för omplanering av området tillsätts. I
gruppen ingår styrelseordförande, kommunstyrelsens viceordförande,
kommundirektör och kommuntekniker.
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ELFAKTURERING EKERGÅRDEN
Kst § 247

I samband med installation av bergsvärme på Ekergården konstaterades att
huvudcentralen inte räcker till för nuvarande elkonsumtion.
KD kontaktat elplanerare Ken Lemberg som gav rådet att elmätarna i lägenheterna
avlägsnas. De har alla haft en kostnad på 229 euro/år i grundavgift/mätare. Därtill
tillkommit elförbrukning ca 120 euro/år/lägenhet. Det skulle räcka med en central
seriemätare vid huvudcentralen. Vid den kan man vid behov tex årligen kontrollera
förbrukningen. Dessa mätare skulle säljas för ca 20 euro/st. En fast
elförbrukningsavgift t.ex. 150 euro/år kunde bakas in i hyran.
Fördelen är att det blir billigare för hyresgästen och att huvudcentralen då kan
utökas på ett förmånligt sätt med bara en central mätare vid huvudcentralen. Det
skulle räcka med en mätare istället för 10 som används idag. Nu betalas också
grundavgift för 10 mätare.
Ifall denna förändring görs kan huvudcentralen uppdateras på ett förmånligt sätt.
KD-FÖRSLAG
Elmätarna i lägenheterna avlägsnas så att nödvändig uppdatering kan göras vid
huvudcentralen. 150 euro elkostnad/år/lägenhet beaktas i hyran och hyresgästerna
befrias från grundavgiften 229/år.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillägget att kostnaderna för
ombyggnadsarbetena presenteras för kommunfullmäktige.
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UPPSÄGNING AV LÄGENHET, KOMMUNGÅRDENS HYRESHUS
Kst § 248

Jaana Huseinova har 1.10.2012 sagt upp sin lägenhet i kommungårdens hyreshus.
KD-FÖRSLAG
Uppsägningen antecknas för kännedom och besiktning av lägenheten utförs.
BESLUT: Enligt förslag.
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UTHYRNING AV LÄGENHET, KOMMUNGÅRDENS HYRESHUS
Kst § 249

Personer som anmält intresse för kommunens hyreslägenheter i bilaga till
kallelsen. Information delges på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen väljer hyresgäst till lägenheten i kommungårdens hyreshus.
BESLUT: Konstateras att ingen sökande finns i nuläget. Lägenheten bjuds ut till
uthyrning i kommuninfo.
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BYGGNADSLOVSTAXOR 2013
BMN § 72
Upptogs till behandling byggnadslovstaxor för år 2013.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013,
enligt bilaga 1/5.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013, enligt
bilaga 1/5.
Kst § 235
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner byggnads- och miljönämndens förslag om
oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013, enligt bilaga till kallelsen.
Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att kontrollera byggnadslovstaxorna.
Kst § 250
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner byggnads- och miljönämndens förslag om
oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013, enligt bilaga till kallelsen.
Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT: Enligt förslag.
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HYRA FÖR SAMLINGSLOKALEN PÅ SOLGÅRDEN SAMT EKERGÅRDEN 2013
SN § 123
Hyrorna för samlingslokalen i Solgården har under år 2012 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra av samlingslokalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2012
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för obligatorisk
städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Ekergården (samlingssalen)
Hyra av samlingssalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2012
60 ,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för de boende
på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer som åtnjuter kommunal
hemtjänst är hyresbefriad.
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ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:

Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i
Solgården samt Ekergården hålls oförändrade inför år
2013.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Kst § 251
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige enligt socialnämndens förslag att hyrorna
för Solgården och Ekergården hålls oförändrade inför 2013.
BESLUT:
Enligt förslag med ändringen att ideella föreningar som verkar i kommunen får
hyresfritt disponera utrymmena gratis men står för städningen av de utrymmen
som används.
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TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2013
SN § 125
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets
bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift
är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/).
Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och
hälsoministeriets meddelande. Utgående från vårdbehovet indelas
de vårdbehövande i kategorier enligt följande:

Avgift i % av bruttoinkomster
Antal
Inkomstgräns/fribelopp Vårdbehov
personer
Euro/månad
A
1
520
17%
2
959
11%
3
1 504
9%
4
1 860
7%
5
2 252
6%
6
2 585
5%

Vårdbehov
B
26%
16%
13%
11%
10%
8%

Vårdbehov
C
35%
22%
18%
15%
13%
11%

Hemtjänstavgift debiteras en gång per månad.
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När antalet personer i hushållet är större än sex höjs
inkomstgränsen med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks
med en procentenhet för varje därpå följande person.

Forts SN § 125

Tillfällig hemtjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 8,10€/besök.
För de hemtjänstklienter som får hemtjänst oregelbundet men har
fastställd hemtjänstavgift debiteras avgift enligt de genomsnittliga
veckobesökantalet för de veckor då hemtjänst erhållits.
Dygnsavgiften för en periodplats som är 20 € inkluderar hyra, mat
och hemtjänstavgift.
Avgiftstak
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av
betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i
klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst
utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll
högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris har varit 31,35 €/besök under år
2012.
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Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål
Middag

€
9,90
4,40
5,00
2,50
1,00
2,50

Forts SN § 125
Övriga avgifter inom
hemtjänsten:
Användning av bastun på Solgården av
pensionärer utifrån
Användning av bastun med hjälp
Taxa för daglig uppringning av klienter som bor
hemma
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning

€
2,00
3,50
0,50
6,00
10,00
5,00
12,00
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För storstädning hänvisas till städfirma
Gällande serviceavgifter för klienter som bor på servicehus finns
det inte lag för de avgifterna. I Eckerö kommun tillämpar man den
lagstiftning som finns för hemtjänstavgifterna.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att
förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att
godkänna oförändrade hemtjänstavgifter dock med följande
revidering: Kommunens självkostnadspris för varje hembesök
föreslås fastställas till 28,76 € för år 2013 i enlighet med 2011 års
bokslut.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kst § 252

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige enligt socialnämndens
beslut att godkänna oförändrade hemtjänstavgifter med
revideringen att självkostnadspris för varje hembesök föreslår
fastställas till 28,76 €/besök.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att avgiften fastställs till 28,76 €/besök
för 2013 och uträknat enligt 2011 års bokslut.
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INRÄTTANDE AV EN NY BEFATTNING SOM NÄRVÅRDARE INOM
ÄLDREOMSORGEN
SN § 126
I samband med indragningen av ledande
hemvårdar/föreståndarbefattning (25.09.2008) gav
kommunfullmäktige i uppdrag till socialnämnden att ”då denna
tidigare tjänst omfattande 50 % administration och 50 %
vårdarbete uppdrager kommunfullmäktige åt Socialnämnden att
göra en översyn över det samlade vårdbehovet vid servicehuset”.
Den utredningen gjordes inte då, men det har visat sig att behovet
för det 50 % vårdarbetet har funnits sedan dess och
fortsättningsvis kommer kvarstå. Hittills har den varit besatt och
socialnämnden har beslutat om den för ett år i taget. Från och med
01.01.2013 behöver det inrättas en närvårdarbefattning på 50 %
inom äldreomsorgen. Kostnaden för den befattningen är 15 774 €
/år.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att
föreslå inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att en befattning
som närvårdare på 50 % inom äldreomsorgen inrättas, från och
med 01.01.2013. Behörighetskrav är närvårdarutbildning eller
motsvarande och grundlön 2 250,13 €/månaden för heltid, enligt
04SOS06A.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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Kst § 253
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med socialnämndens beslut
för fullmäktige att en befattning som närvårdare på 50 % inom
äldreomsorgen inrättas, från och med 01.01.2013. Behörighetskrav
är närvårdarutbildning eller motsvarande och grundlön 2 250,13
€/månaden för heltid, enligt 04SOS06A.
BESLUT:
Enligt förslag.
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FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÄLDREOMSORGEN FÖR ÅR 2013 OCH
EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-15
SN 127 §
Bilaga – Förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 201415, sifferdel på kontonivå.
Bilaga – Förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 201415, textdel
Till kallelsen har bifogats förslag till budget för äldreomsorgen för år 2013
samt ekonomiplan för åren 2014-15. Det är enklast att sätta sig in i
budgeten genom att först ta del av bilagan budgetöversikt och textdelen.
För en djupare genomgång av budgeten kan man studera bilagan
sifferdelen på kontonivå.
Budgetförslaget för äldreomsorgen innebär en minskning av den totala
budgeten på ca 12,1 % eller 131 423,00 € från tidigare års budget.
De största förändringarna finns inom följande resultatområden:
Solgården hemtjänst: personalkostnader (textdel s. 3)
Vård på åldringshem: De gamlas hem (textdel s. 8)
ÄLDREOMSORGSLEDARENS
FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att förorda
förslaget till budget för äldreomsorgen år 2013 och ekonomiplan för åren
2014-15 inför kommunstyrelse och – fullmäktige.
Henrietta Hellström föreslår och får understöd av Kerstin Wikgren att
texten under verksamhetsmål 2014-2015 under C224 Annan service för
åldringar ändras till följande: vad gäller Ekergården kan man på lång sikt
utveckla verksamheten mer. Man kunde t.ex. utreda behovet av och
möjligheterna till att göra Ekergården till något mer än ett hyreshus för de
äldre i kommunen. Rune Söderlund understöder den text som
äldreomsorgsledaren gett fram i sitt budgetförslag under samma punkt.
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Forts SN § 127
Röstning: JA för Pauliinas förslag, NEJ för Henriettas. JA- röst avlades
av Rune, Britt och Jan-Anders. NEJ-röst avlades av Henrietta och
Kerstin. Konstateras att utfallet av röstningen innebär att tre röster har
avlagts för Pauliinas förslag och två för Henriettas och beslutet blir
därmed enligt Pauliinas förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att förorda bilagt förslag till budget för
äldreomsorgen år 2013 och ekonomiplan för åren 2014-15 inför
kommunstyrelse och – fullmäktige.
Kst § 254
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslag för äldreomsorgen år 2013
och ekonomiplan för åren 2014-15 och förordar ärendet för fullmäktige.
BESLUT:
Ärendet bordläggs tills kommunens hela budgetförslag är klart.
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ÄNDRING AV BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR STÄDARE
SN § 130
Bilaga – Befattningsbeskrivning ansvarig städare
Bilaga – Befattningsbeskrivning städare med tvättjänst
På Solgården finns två städarbefattningar som är jämställda. För att
underlätta det praktiska arbetet och klargöra arbetsuppgifterna skulle den
ena städaren inneha arbetsuppgifter som ansvarig städare.
Städaren med tvättjänst vikarierar vid behov den ansvariga städaren.
Detta medför även en lönejustering för städarbefattningen som innehar
ansvarsuppgifter Städarna är inplacerade enligt lönesättningspunkt
08SII012, med grundlön 1 965,74 €/heltid. Ett ansvarstillägg på
100€/månad vore skäligt för den ansvariga städaren.
Städarbefattningen som skall inneha arbetsuppgifter som ansvarig
städare innehavs sedan 19.09.2008 av Marie Bertell.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att inför
kommunstyrelsen godkänna de nya befattningsbeskrivningarna för
städarbefattningarna på Solgården. Äldreomsorgsledaren föreslår också
att grundlönen för städarbefattningen som ska inneha ansvarsuppgifter
fastställs till 2 065,74 €/månad för heltid.
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Jan-Anders Öström vill till arbetsbeskrivningen för städare med tvättjänst
tillföra ”ansvara för tvätthanteringen”. Förslaget får understöd.
Forts SN § 130
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kst § 255
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner nya befattningsbeskrivningarna för
städarbefattningarna på Solgården. Grundlönen för städarbefattningen
som ska inneha ansvarsuppgifter fastställs till 2 065,74 €/månad för
heltid. Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att behovet av en ansvarig städare eller
städpool i kommunen utreds.
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SJÄLVRISKANDEL I TAXA FÖR FÄRDTJÄNST ÅR 2013
SN § 135
Självriskandelen för färdtjänst för personer med grava handikapp
följer handikappservicelagens bestämmelser och beräkningsgrund
liksom biljettpriser för personbefordran i busslinjetrafik i landskapet
Åland enligt tidigare ordning.
Självriskandelen för färdtjänst enligt socialvårdslagstiftningen är 25
procent av resans pris men minst 5 € per resa.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda
inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att självriskandelen
i taxorna för färdtjänst hålls oförändrade inför år 2013.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Kst § 256
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige enligt socialnämndens
beslut att taxorna för färdtjänst hålls oförändrade 2013.
BESLUT:
Enligt förslag.
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TAXA FÖR FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2013
SN § 136
Under år 2012 har taxan för eftermiddagsvården motsvarat 60
procent av barndagsvårdens taxa och taxan för endast
förmiddagsvård har motsvarat 30 procent av barndagvårdens taxa.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda
inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och
eftermiddagsvård hålls oförändrad inför år 2013.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Kst § 257
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar enligt socialnämndes beslut för
fullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvård hålls oförändrad
inför år 2013.
BESLUT:
Enligt förslag.
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9.10.2012

GODKÄNNA DRIFTAVTAL FÖR EKERGÅRDEN
Kst § 258

Energiprestanda Ab åtar sig att besöka Ekergården för kontroll av värme- och
ventilationssystem 3 ggr/år. Avtalsförslag i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner bifogat driftavtal för Ekergården.
BESLUT: Ärendet remitteras till tekniska nämnden.
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9.10.2012

GODKÄNNA DRIFTAVTAL FÖR SOLGÅRDEN OCH NYCKELPIGAN
Kst § 259

Energiprestanda Ab åtar sig att besöka Solgården och Nyckelpigan för kontroll av
värme- och ventilationssystem 3 ggr/år. Avtalsförslag i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner bifogat driftavtal för Solgården och Nyckelpigan.
BESLUT: Ärendet remitteras till tekniska nämnden.
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9.10.2012

GODKÄNNA DRIFTAVTAL FÖR ECKERÖ SKOLA
Kst § 260

Energiprestanda Ab åtar sig att besöka Eckerö skola för kontroll av värme- och
ventilationssystem 3 ggr/år. Avtalsförslag i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner bifogat driftavtal för Eckerö skola.
BESLUT: Ärendet remitteras till tekniska nämnden.
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9.10.2012

HYROR FÖR KOMMUNGÅRDEN
Kst § 261

Hyror på kommungården 2012:

Sammanträdesrum med kök och hall
Sammanträdesrum och hall
Kök och hall
Hyror exklusive moms.

Inkl.moms (ex.moms)
60,00 (48,78) Euro
46,00 (37,39)Euro
34,00 (27,64 )Euro

Politiska partier kan kostnadsfritt använda kommunens utrymmen för
sammankomster.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige oförändrade hyror 2013.
BESLUT: Enligt förslag.
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9.10.2012

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kst § 262
Tillbyggnad av Ekergården
Kulvertbyte på Ekergården
Borrning och värmepump på Solgården
KD-FÖRSLAG
Antecknas för kännedom.
BESLUT: Enligt förslag. Information för budgeteringsarbetet.
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9.10.2012

UTLÅTANDE OM ÅOF BUDGET
Kst § 263
Enligt gällande grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f skall
medlemskommunerna vid beredning av budget och ekonomiplan ges
tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av förbundets
verksamhet.
Förbundsstyrelsen för ÅOF behandlade vid sitt sammanträde
10.9.2012 förslaget till budget för 2013 och förslaget till ekonomiplan
för
åren
2013-2015.
Styrelsen
begär
utlåtande
från
medlemskommunerna i enlighet med gällande grundavtal.
Utlåtandena bör vara ÅOF tillhanda senast 19.10.2012.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger socialnämnden rätt att avge utlåtande om ÅOF
budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
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9.10.2012

UTLÅTANDE OM DGH BUDGET
Kst § 264
Enligt grundavtalets 12 § ska den preliminära budgeten tillställas
medlemskommunerna senast den 20 september och den godkända
budgeten före den 30 november. Till det förslag som föredras för
förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas yttrande bifogas.
Yttrandena skall inlämnas senast 11.10.2012.
Den nya ÅHS-lagen föreskriver att institutioner bedriver sjukvård och
medfört ett större behov av sjukskötarresurser. Nedtrappningen av
boendeverksamheten vid Gullåsen där förbundsstyrelsen valt att
budgetera extra resurser kommer att sannolikt att påverka institutionerna
i form av ökad belastning. DGH kommer också att ta emot mera åldringar
från Grelsby. För att klara de eventuella kostnaderna pga av
nedtrappning av Gullåsen och Grelsby har budgeterats 30.000 euro.
Eckerö kommun har för närvarande en plats till salu på DGH. På DGH
diskuteras också möjlighet att uppbära en avgift för platser som inte
används.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen emotser under 2013 en utredning om DGH ska
erbjuda effektiverat serviceboende och att projektet med översyn av
innemiljön och vårdtagarnas trivsel verkställs. Viktigt är också god
matförsörjning och välfungerande fastighetsunderhåll samt tillgång till
nödvändig IT-teknik.
BESLUT: Enligt förslag.
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9.10.2012

COOLT ATT SYNAS
Kst § 265
Ärendet ”coolt att synas” upptogs till behandling. Kommunstyrelsen
diskuterar ärendet och besluter om eventuella bidrag.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter om eventuella bidrag för ”coolt att synas”
projektet.
BESLUT:
Ärendet remitteras för ny behandling.
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