SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 26.09.2012 kl 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.
FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

SN § 120

Kallelse och beslutsförhet

2.

SN § 121

Val av protokolljusterare, tid och plats

3.

SN § 122

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

SN § 123

Hyra samlingslokalen på Solgården samt Ekergården 2013

5.

SN § 124

Hyror i kommunens hyreshus år 2013

6.

SN § 125

Taxa för hemtjänstservice år 2013

7.

SN § 126

Inrättande av ny befattning inom äldreomsorgen

8.

SN § 127

Budget 2013 och ekonomiplan 2013-14 äldreomsorgen

9.

SN § 128

Begäran om omdisponering av budgetmedel

10.

SN § 129

Läroavtal

11.

SN § 130

Ändring av befattningsbeskrivning för städare

12.

SN § 131

Vikarietillägg Solgården

13.

SN § 132

Tillsättande av verkställighetsmedlare

14.

SN § 133

Arbetsplan för- och eftermiddagsverksamheten Ugglorna

15.

SN § 134

Förslag till stängningar på daghemmet Nyckelpigan 2013-14

16.

SN § 135

Självriskandel i taxa för färdtjänst år 2013

17.

SN § 136

Taxa för för- och eftermiddagsvården år 2013

18.

SN § 137

Budgetuppföljning per juli 2012

19.

SN § 138

Delgivningar
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SAMMANTRÄDESKALLELSE
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KONFIDENTIELLA ÄRENDEN
20.

SN § 139

Ansökan om närståendevårdsstöd

21.

SN § 140

Ansökan om närståendevårdsstöd

22.

SN § 141

Ansökan om närståendevårdsstöd

23.

SN § 142

Rättelseyrkande

24.

SN § 143

Ansökan om läxläsning

25.

SN § 144

Skrivelse från NN

Eckerö den 20.09.2012

Jonna Granberg
Vik. socialsekreterare
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

26.09.2012.

Nr
9

Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 26.09.2012 kl 19.00 – 23.00

Beslutande

X Jan-Anders Öström
X Henrietta Hellström
X Britt Berthén-Eklund
X Kerstin Wikgren
X Rune Söderlund
Hans Christensen
Sussie Fagerström
Mikael Stjärnfelt
Nicolaj Dahlén
Monica Häggblom

Ordf.
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Föredragande

X Jonna Granberg
X Pauliina Körkkö

Vik. socialsekreterare
Äldreomsorgsledare

Övriga närvarande

Paragrafer

120 - 144

Underskrifter

Ordförande

Protokolljustering
Ort och tid

Ordförande § 129

Sekreterare

Jan-Anders
Henrietta
Jonna Granberg
Öström
Hellström
Eckerö torsdagen den 27.09.2012 kl. 16.30.

Britt
Berthén-Eklund

Kerstin
Wikgren § 129

Henrietta
Hellström

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby måndagen den 01.10.2012 kl. 09.00.

Intygar

Jonna Granberg

Utdragets riktighet
bestyrks
Ort och tid

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

120 122
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26.09.2012

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
SN § 120
BESLUT:
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
SN § 121
Britt Berthén-Eklund och Henrietta Hellström föreslås som
protokolljusterare. Protokolljustering 27.09.12 kl.16.30.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SN § 122

Socialsekreteraren föreslår att två extra ärenden tas upp; § 143 Ansökan
om läxläsning samt § 141 Ansökan om närståendevårdsstöd.
Henrietta Hellström föreslår att delgivningen § 144 istället behandlas som
ett extra ärende; § 144 Skrivelse från NN.
Henrietta Hellström föreslår att socialsekreteraren inför följande
socialnämndsmöte upptar till behandling styrelsens begäran om
beredning av ärende rörande tillbyggnad av småbarnsdaghemmet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

123
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26.09.2012.

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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26.09.2012.

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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TEKNISKA NÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN

92
124
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12.09.2012
26.09.2012.

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS ÅR 2013.
TN § 92
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus
år 2013.
BESLUT
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus
år 2013, inkluderar Solgården och Ekergården.
SN § 124
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att inför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslå en oförändrad hyra i
Ekergården och hyreshöjning i Solgården från den 1 mars 2013 med 15
cent/kvm som kompensation för kostnadsutvecklingen. Höjningen
innebär att kvadratmeterhyran höjs från 8,50 € till 8,65 €. Meddelandet
om hyresförhöjningen till hyresgästerna sker från centralkansliet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå en oförändrad hyra i Ekergården och
hyreshöjning i Solgården från den 1 mars 2013 med 15 cent/kvm som
kompensation för kostnadsutvecklingen. Höjningen innebär att
kvadratmeterhyran höjs från 8,50 € till 8,65 €. Hyran på Solgården har
inte höjts sedan 2009, varför en höjning kan anses vara motiverad.
Meddelandet om hyresförhöjningen till hyresgästerna sker från
centralkansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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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:

A.
B
C

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller flera besök/vecka

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.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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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.
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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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

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sekr.
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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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sekr.
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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.
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BEGÄRAN OM OMDISPONERING AV BUDGETMEDEL
SN § 128
Enligt år 2012 års har för lite medel budgeterats för övriga löner (45 000
€) jämfört med år 2011 bokslut (89 040,56 €). Däremot är det för De
gamlas hem budgeterat 70 000 för år 2012 trots att bokslutetet för år
2011 visade 3 167,93 €. Kommunen har ingen på De gamlas hem i dag.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
att budgetmedel på 53 400 € konto 2260 (De gamlas hem), flyttas till
konto 2250 (Solgården övriga löner och lönebikostnader).
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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13
178
129

ANHÅLLAN OM ATT FÅ GÅ PÅ LÄROAVTALUTBILDNING
Soc § 178
Maj Mattsson-Öström har varit långtidsvikarie på Solgården och har
inkommit med en anhållan om att få läsa till närvårdare på läroavtal.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
anhållan om att få gå på läroavtalsutbildningen och att Maj MattssonÖström anställs som vikarie till den lediga närvårdare befattningen på 75
% under tiden 01.01.2011-31.12.2012.
Ordförande Jan-Anders Öström anmäler jäv och nämnden konstaterar
att jäv föreligger. Ordförande Jan-Anders Öström lämnar
sammanträdesrummet.
Vice ordförande Henrietta Hellström tar över ordförandeskapet.
Äldreomsorgsledaren kompletterade sitt förslag med att om Maj
Mattsson-Öström avbryter sina läroavtalsstudier kommer
arbetsförhållandet att upphöra.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
SN § 129
Närvårdarutbildningen på läroavtal som Maj Mattsson-Öström har gått,
kommer att fortsätta till maj/juni 2013. Maj Mattsson-Öström är anställd
som vikarie till 31.12.2012.
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Forts SN § 129
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
läroavtalsutbildningen till närvårdare och Maj Mattsson-Öströms vikariat
som närvårdare 75 %, under tiden 01.01.2013-30.06.2013.
Jan-Anders Öström anmäler jäv och nämnden konstaterar att jäv
föreligger. Ordförande Jan-Anders Öström lämnar
sammanträdesrummet.
Henrietta Hellström övertar ordförandeskapet. Kerstin Wikgren utses till
protokolljusterare för denna paragraf.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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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.
Jan-Anders Öström vill till arbetsbeskrivningen för städare med tvättjänst
tillföra ”ansvara för tvätthanteringen”. Förslaget får understöd.
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Forts SN § 130
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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VIKARIETILLÄGG SOLGÅRDEN

SN § 131
Under äldreomsorgsledare Pauliina Körkkös semester 16.07. 19.08.2012 sköttes planering av arbetstider samt överförning av
arbetslistorna på utbetalning av närvårdare Linda Willford. Linda bör få
kompensation för det extra arbete hon har haft med arbetslistorna utöver
sitt närvårdararbete.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att bevilja ett
tillägg som kompensation, totalt 100 € - för perioden 16.07-19.08.2012.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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TILLSÄTTANDE AV VERKSTÄLLIGHETSMEDLARE
SN § 132
Enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och
umgängesrätt § 9, ska socialmyndigheten i kommunen tillsätta ett
tillräckligt antal personer för att i kommunen sköta de medlingsuppgifter
som avses i § 6-8 (FFS 619/96) i nämnda lag.
Till medlare kan endast utses personer som är inkomna i psykologiskt,
psykiatriskt eller socialt arbete med barn och familjer eller
barnskyddsarbete. Tingsrätten ska utan dröjsmål underrättas om
tillsättandet och återkallandet av det.
Socialsekreteraren har varit i kontakt med socialsekreteraren i
Lumparland, Marjo Österberg, fil.kand. med behörighet inom socialt
arbete och barnatillsyningsmannen i Mariehamn, Monica Higson,
pol.kand. i socialt arbete. Österberg och Higson kan anses uppfylla
kraven på medlare, avseende utbildning och arbetserfarenhet. De har
båda samtyckt till att utses som medlare för kommunen.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden utser Marjo Österberg och
Monica Higson som verkställighetsmedlare i enlighet med § 9 lag om
verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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ARBETSPLAN FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN UGGLORNA
SN § 133
Bilaga: förslag till arbetsplan
Enligt barnomsorgslagen (86/2011) § 15 ska en arbetsplan finnas för
verksamheten.
En arbetsplan har nu arbetats fram i samarbete med personalen inom
verksamheten.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden godkänner arbetsplanen.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖRSLAG TILL STÄNGNINGAR PÅ DAGHEMMET NYCKELPIGAN 2013-14
SN § 134
Bilaga: förslag på stängningar 2012-2013
Bifogat daghemsföreståndarens förslag på stängningar på daghemmet
Nyckelpigan under verksamhetsåret 2013-14.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter om daghemmets
stängningar i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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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.
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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.
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BUDGETUPPFÖLJNING PER JULI 2012
SN § 137
Bilaga: budgetuppföljning per juli 2012
Budgetuppföljning per 31.07.2012 har bifogats kallelsen.
Följande konton har i synnerhet överskridits:
4700-2070 Hemvårdsstöd för barn 82,2 %
4005 och 4010–2090 Löner för eftermiddagsvården 78,15 %
4010, 4015 och 4475-2500 Lön och kostnadsersättning till stödpersoner
4421-2500 Färdtjänst 84,2 %
4710-2500 Stöd för närståendevård 79,4 %
4730-2700 Utkomststöd 89,1 %
4718-2700 Förebyggande utkomststöd 132,6 %
4731-2720 Cancervård 169,7 %
4010-2250 Övriga löner 117,93 % (Hemtjänst Solgården)
4342-2250 It-tjänster 220,28 %
4420-2220 Färdtjänst inom äldreomsorgen 79,09 %
4010-2240 Övriga löner 110,63 % (Solgården köket)
4420-2280 Rese – och transporttjänster 107,64 %
Hittills har dock budgeten för socialvården som helhet balanserats.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden antecknar
budgetuppföljningen per juli 2012 till kännedom.
BESLUT:
Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen per juli 2012 till
kännedom.
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DELGIVNINGAR
SN § 138
1. Uppsökande verksamhet och stöd för personer med
diagnostiserad minnessjukdom eller försämrad minnessjukdom
2. De Gamlas Hem
3. ÅMHM protokoll
4. ÅOF

Antecknas till kännedom.
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