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186-188

2

28.8.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 186
KD-FÖRS LAG :
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skicka s enbart på e-post.
BESLU T: Enligt förslag.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kst § 187
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och John Hilander.
Protokolljustering 28.8 kl 21.00 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 188
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag.
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KLARERI NG AV MER AR BE TS TID, MAGGI HÄGGBL OM

Kst § 181
Maggi Häggblom anhåller om att hennes inarbetade timmar fortsättningsvis betalas
som heltidslön t.o.m 31.12.2012. Hon anhåller också om att lönetillägget utbetalas
fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen beslöt 23.11.2010 § 297 att fastställa arbetstider och flextider för
personalen på kommunkansliet enligt följande:
O rdinarie daglig arbe tstid
08.00 – 16.00, 7,5 h, september – maj
08.00 – 15.00, 6,6 h, juni-augusti
Fast arbetstid
09.00 – 15.00
Måltidsrast
Daglig lunchrast på minst 30 min ingår inte i arbetstiden och skall förläggas mellan
klockan 11.30 – 12.30.
Fle xtid

Flextid tillämpas mellan klockan 07.00 – 09.00, 11.30–12.30 och 15.00 – 18.00.
Arbetstiderna tillämpades fr.o.m. 1.12.2010 och gäller för kan slipersonalen.
Maggi Häggblom har ännu 140 h merarbetstid som enligt plan bör kunna klareras
inom detta år så att hon arbetar 80% men får lön för 100%.
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Kst § 181 forts.
Kanslipersonalen bör kunna klarera sin merarbetstid varje månad och
merarbetstiden ska inte överstiga 15 h i vanliga fall. Av särskilda orsa ker kan
beviljas rätt att tillfälligt arbeta mera än 15 h merarbetstid/månad. Detta diskutera s i
så fall i förväg med KD. Om arbetsuppgifterna kräver mera tid omfördelas
arbetsuppgifterna i kansli.
Enligt AKT A bör individuell lönesättning tillämpas redan nu. Eckerö kommun har
ännu inte infört detta. Under hösten 2012 fastställs kan slipersonalens individuella
lön utgående från prestation och arbetets svårighetsgrad.
M. Häggbloms lönetillägg fast ställdes då arbetssituationen var en annan i kansli.
KD-förslag
Hälften av M.Häggbloms merarbetstid utbetalas som lön och resten klarera s med
lediga dagar. Det beviljade lönetillägget utbetalas tills arbetsfördelningen i kansli
ändrats och kan slipersonalens individuella lön fastställts. Arbetet bör vara klart
inom 2012.
BESLUT : Enligt förslag.
Kst § 189
Enligt tidigare överenskommelse kan M.Häggblom klarera sin merarbetstid med
lediga dagar och inget arbetstid utbetalas som lön. KD hade inte beaktat detta i
tidigare beredning.
KD-FÖRS LAG
M.Häggbloms klarerar sin merarbetstid enligt bifogad plan. Beviljat lönetillägg
utbetalas enligt anhållan så länge uppgifterna är fördelade enligt nuvarande
sy stem.
BESLU T: Enligt förslag med tillägget att arbetstiden ska vara klarerad 2012.
Eventuellt kvarvarande arbetstid utbetalas i lön.
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MA TRIKE L PÅ K OMMUNA NS TÄLL DA

Kst § 190
Socialnämnden be slöt 7.5.2012 § 72 att ge uppdrag åt löneräknaren att göra en lista
över befintliga tjänster och befattningar inom barndagvård och äldreomsorg. De
uppgifter som önskas är när tjänsterna inrättats, vilken omfattning de ha samt vilka
som nu innehar dem.
De begär da uppgifterna hade inte meddelats socialnämnden till mötet 4.6.2012 och
socialnämnden beslöt då pånytt att ge ovannämnda uppdrag åt löneräknaren.
Kommunstyrelsen behandlade un der anmälningsärende § 165 26.6.2012
socialnämndens beslut att begära matrikel på kommunanställda. Trots att
socialnämnden två gånger krävt matrikel på alla kommunalanställda av löneräknare
har arbetet inte utförts. KD fick uppgift att undersöka varför arbetet inte utförts
enligt begäran.Orsaken till att uppgifterna inte utfördes i maj är att löneräknaren
hade fullt upp med vattenfakturering och att uppgifterna inte fanns hos honom.
Fullmäktige har inrättat tjänsterna och anställande nämnd har uppgifter på när
tjänsterna är inrättade. KD har begärt uppgifterna av avdelningscheferna.
Kompletteringar utförs ännu. De uppgifter som nu finns tillhanda angående
tjänsterna i bilaga till kallelsen.
KD- FÖ RSLAG
Styrelsen konstaterar att de begär da uppgifterna utfördes, dock inte av löneräknaren
eftersom han inte hade dessa uppgifter.
BESLU T:
Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och ser framemot en fullständig matrikel
och påpekar att löneräknaren ska ha dessa uppgifter uppdaterade.
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AVTAL RÖRA NDE SAMM ANHÅLL EN HEMVÅ RD
SN § 108
Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Ec kerö kommun har varit med i pilotprojekt för sammanhållen
hemvård under tiden 01.03.2011-31.01.2012. Inom pilotprojektet
har hemtjänsten v id behov utfört insulin- och fragmingivnin g,
blodtrycksmätning, sårvård, benlindning och kateterspolning
medan hemsjukvården har utfört t.ex. tillsynsbesök, tagit ut sopor
och hämtat posten. Under pilotprojektidens första fyra månader
hade hemtjänstpersonal utfört ca. 77 timmar
hemsjukvårdsuppgifter. Därefter minskade uppgifterna så att sista
månaderna i projektet utfördes detta 2-3 timmar per månad.
Hemsjukvårdsuppgifterna utfördes huvudsakligen på Solgården
där de boende behövde oc kså annan hjälp och vård. Personalen
upplevde att arbetet flöt på s midigare eftersom man inte behövde
vänta på hems jukvårdspersonal för att ge t.ex. insulin.
Syftet med avtalet är att om hemtjänsten utför dessa
vårdrelater ade uppgifter kunde hemsjukvården istället erbjuda mer
avancerad sjukvård i hemmet innan de äldre behöver flyttas till en
annan vårdnivå, vilket skulle gynna både hemv årdsklienterna och
vara samhällsekonomiskt effektivt totalt sätt. Att ha sammanhållen
hemvård ger bättre kvalitet för klienterna då en och samma
personal kan utföra flera uppgif ter än tidigare.
För en närvårdare är det en fördel att få använda den kunskap som
man har utbildning för i praktiskt arbete. På Solgården har alla
ordinarie personal närvårdarekompetens. Det betyder att nästan
alla ordinar ie personal kan utföra hems jukvårdsuppgifter.
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Avtal (bilaga) har tagits fram för ”Sammanhållen hemvård” av
arbetsgruppen som tillsattes via ÅHS. Arbetsgruppen har bestått
av representanter för ÅHS, Ålands Kommunförbund, Marie hamns
stad, Ec kerö kommun och s kärgården. De kommuner som deltar i
sammanhållen hemvård s kall underteckna avtalet. Å HS skall
sammankalla berörda kommuner för en genomgång av avtalet
hösten 2013.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLA G:
Äldreomsorgsledar en föreslår att socialnämnden besluter att ta del
av avtalet och föreslår att det förs till kommunstyrelsen för
godkännande.
Ledamot Kerstin Wikgren föreslår att avtalet i dess nuvarande for m
inte kan godkännas. Ledamöterna Henrietta Hellström, Mikael
Stjärnfelt och Jan-Anders Öström understöder Wikgrens förslag.
Hellström föreslår att det ur avtalet bör framgå att ÅHS och
kommunen s ka byta arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris
enligt vad tjänsten kostar att producera. Övriga ledamöter
understöder Hells tröms förslag.
SOCIA LNÄ MNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen föreslå att
avtalet i dess nuvarande for m inte godkänns. Vidare föreslår
socialnämnden att det ur avtalet bör framgå att ÅHS och
kommunen s ka byta arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris
enligt vad tjänsten kostar att producera.
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Kst § 191
KD- FÖRSLA G
Konstateras att avtalsförslaget innebär uppgiftsöverföringar från
ÅHS till kommunerna utan ekonomisk kompensation.
Utredningen om samhällsstrukturreformen borde även beakta
sammanhållen hemvård. Nuvarande avtalsförslag kan leda till
att kommunen måste utöka antalet närvårdare för att klara
uppgifterna. Ec kerö kommun är positiv till sammanhållen
hemvård men anser att avtalsförslaget bör klargöra ekonomisk
kompensation för kommunerna innan det kan godkännas. Ur
avtalet bör framgå att ÅHS och kommunen ska byta
arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris.
BESL UT :
Enligt förslag.
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YTTRA NDEB EGÄRA N ÖV ER RIKTLINJER FÖR OM SORG OCH VÅ RD VID
DEM ENSSJUKDOM
SN § 101
Bilaga – Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
Lands kapsregeringen til lsatte en arbetsgrupp hösten 2010 för att
se över och utarbeta riktlinjer för de vård- och servic ekedjor som
personer med demenssjukdom, oavsett ålder, kommer i kontakt
med. Arbetsgr uppens syfte med riktlinjerna och
rekommendationerna i dessa är att ge förutsättningar för en
modern, evidensbaser ad demensomsorg och – vård som är
kostnadseffektiv samtidigt som den tar i beaktande individen och
de indiv iduella behoven.
En av de viktiga punkter som ly fts upp i rekommendationerna är att
kommunerna utser demens koordinator/ansvarsperson för
demensvården i enlighet med de utgiv na r iktlinjerna.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLA G:
Äldreomsorgsledar en
föreslår
att
socialnämnden
inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige tar del av riktlinjerna för
omsorg och vård vid demenssjukdom och kommer med eventuella
yttranden. Äldr eomsorgs ledar en har inga kommentar er eller
synpunkter.
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Socialnämnden besluter att återremittera ärendet till
äldreomsorgsledaren. Socialnämnden behandlar ärendet vecka 34.
SN § 109

Bilaga – Yttrande över riktlinjer för omsorg och vård vid demenssju kdom
Äldreomsorgsledaren har fått delta på arbetsgruppsmöte och har haft
möjlighet att framföra sina åsikter i ett tidigt skede av framtagandet av
detta dokument.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrel sens
behandling godkänner bifogat förslag till yttrande om riktlinjerna för
omsorg och vård vid demenssjukdom.
Ledamot Kerstin Wikgren före slår att socialnämnden inte godkännar
förslaget till yttrande. Ledamot Henrietta Hellström föreslår att
socialnämnden till kommunstyrelsen som bilaga sänder Wikgren s
sammanställning. Ledamot Stjärnfelt föreslår att man inför
kommunstyrelsen påpekar att innehållet i riktlinjerna för kommunen i
prakti ken kan bli mycket resu rskrävande. Övriga ledamöter understöder
Wikg rens, Hellströms och Stjärnfelts förslag.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att inte godkänna förslaget till yttrande.
Socialnämnden besluter vidare att som bilaga till kommunstyrelsen
sända Wi kgren s sammanställning. Socialnämnden anser att
kommunstyrelsen i sitt yttrande bör påpeka att innehållet i riktlinjerna för
kommunen i praktiken kan bli mycket re surskrävande, t.ex. kravet på
tillgång till yrkesutbildad personal, demenskoordinator, ergo- och
fysioterapitjänster, finansiering av hjälpmedel som förordas samt
servicetelefontjänsten. Socialnämnden anser att riktlinjer för
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kvalitetssäkring av demensvården är viktiga för att jämställa
demensvården på Åland. Socialnämnden anser att ett gott exempel på
förebyggande arbete är Virtuprojektet, vilket Eckerö kommun ha goda
erfarenheter av.
Kst § 192
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner yttrande över omsorg och vård vid
demenssjukdom enligt bilaga.på förebyggande arbete.
Kerstin Wikgren godkände inte förslaget. Wikgren understöder
socialnämndens förslag. John Hilander understödde Wikgren s förslag.
Jan-Anders Ö st röm och Christina Jansson understödde föredragandes
förslag.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två understödda
förslag presenterat s varför omrö stning verkställs.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för
föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Wikgrens förslag
säger NE J. För föredragandes förslag röstade Chri stina Jansson, JanAnders Ö ström och Rune Söderlund. För Wikgren s förslag rö stade
Kerstin Wikgren och John Hilander.

BESLU T:
Kommunstyrelsen beslöt enligt föredragandes förslag. Wikgren
inlämnade en skriftlig reservation mot beslutet.
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GODKÄ NNA NDE AV ÅOF GRUNDAVTAL
SN § 111
Bilaga: förslag till reviderat grundavtal
Ålands oms orgsförbund har inkommit med förslag till rev iderat
grundavtal för godkännande.
SOCIA LSEKRETERA RENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att soc ialnämnden tar del av
grundavtalet och inför kommunstyrelsen och fullmäktige besluter
att förorda godkännande av grundavtalet och sänder detta till
Ålands oms orgsförbund senast till den 31 augusti 2012.
Kst § 193
SOCIA LNÄ MNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelse och fullmäktige
förorda godkännande av gr undavtalet.
KD begärt förlängning för att ge utlåtande till 21.9.2012.
KD-FÖRS LAG
Bifogat ÅOF förslag till reviderat grundavtal godkänns och pre sentera s
för fullmäktige.
BESLU T:
Enligt förslag.
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SAMHÄL LSRE FORMEN PÅ ÅL AND
Kst § 194
Landskapsregeringen tillsatte i januari 2012 e arbetsgrupp vars uppgift var att
utarbeta organisationsmodeller för samhällsservicen på Åland.
Samhällsreformen behövs för att säkra kvalitet i serviceproduktionen på hela Åland
med beaktande av en åldrande befolkning.Arbetsgruppen har presenterat fyra
modeller för framtida serviceproduktion; värdkommun-, samarbetskommun-,
regionkommun- och en-kommunmodellen. Dessa modeller är inte nödvändigtvis
den slutliga ideala modellen och det kan också presenteras nya modeller eller
kombinationer av dessa.
På landskapsregerings kommunrunda 21.8. aviserades att de är önskvärt att vid
nästa val ordnas folkomröstning i denna fråga. Diskuterade s oc kså Ec kerö
kommuns framtida profil och i sammanhanget nämndes turism, kultur, idrott och
närhet till Sverige. Kommunens framtida profilering bör beaktas i
samhällsreformen.
I rapporten konstatera s att om man prioriterar kompentens, kvalitet, integritet,
rättssäke rhet, ekonomisk bärkraft så är regionkommun eller sammanslagen
kommun att föredra. Om man fäster större vi kt vid närhet och tillgänglighet så finns
fördelar med värdkommun och samarbetskommun.
De politiska prioriteringarna mellan vilka kriterier som väger tyng s är avgörande.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar kommunens framtida profil och vilka prioriteringar
som bör beakta s i den fortsatta disku ssionen om kommunreformen.
BESLU T:
Kommunstyrelsen ser utökat samarbete som den mest intressanta modellen i
framtiden. I de presenterade modellerna syns inga ekonomiska fördelar.
Närdemokratin bör beaktas i fort satta diskussioner.
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