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SOCIAL NÄMNDEN

09.05.2011

48-50

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 48
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 49

Henrietta Hellström och Susann Fagerström före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
Herbert Karlsson föreslås som andra protokolljusterare. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att Henrietta Hellström och Herbert Karlsson väljs som
protokolljusterare. Proto kolljustering efter mötet.

GODK ÄN NANDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 50
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden godkänner föredragningslistan utan kompletteringar

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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BA RNOMSORGE N: SEMES TER O CH STÄ NGNI NG U NDE R SOMMAREN 2011
Soc § 51

Bilaga – Information från daghemsföreståndaren
Inför sommaren 2011 har Daghemmet Nyckelpigan planerat att stänga under tiden
11.7.– 7.8.2011 och de familjer som är i behov av dagvård även under stängningen
har haft möjlighet att skriftligt ansöka om dagvård. Under ovanstående veckor
kommer alltså dagvård att ordnas enligt familjernas behov, vilket innebär att under
första och sista vec kan daghemmet är stäng, kommer en personal att arbeta med
några barn.
Eftersom vi bara behöver erbjuda dagvård under två veckor under stängningen har
personalen möjlighet att ta ut längre semestrar och flera har valt att omvandla
seme sterpenningen till ledig tid.
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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BARNOMSORGEN: RIKTLINJER FÖR BEVILJA NDET OC H NYTTJA NDET AV
BARNOM SORGSPLATSER INFÖR HÖSTEN 2011
Soc § 52

Bilaga – Förslag till riktlinjer
Daghemsföreståndaren har i samråd med sin personal inkommit med en önskan
om att socialnämnden fast ställer riktlinjer och regler angående möjlighet till och
beviljandet av barnomsorgsplatser i kommunen. Föräldrars rätt till subjektiv
dagvård betyder i nuläget att om familjerna har en heldagsplats och betalar
heldagsavgift så används platsen, enligt familjernas önskemål, under daghemmets
öppettider. Det händer även ofta att familjerna väljer att ha barnen på daghemmet
väldigt långa dagar, även när någon av föräldern är ledig. Barnomsorgspersonalen
skulle önska att socialnämnden gick in för ett sådant regelverk som ger personalen
en möjlighet att rekommendera föräldrarna att barnen skall ha kortare dagar, t.ex.
mellan kl 9.00–15.00, de dagar som föräldrarna är lediga.
Riktlinjerna är följande:
-

-

-

Heldagsvård beviljas för barn vars båda föräldrar jobbar eller studerar
Halvdagsvård: 25 timmar fördelat under veckan enligt familjernas önskemål
pga. arbetsskäl; halvdagsavgift
Dagvårdstider kl. 9.00–14.00 alternativt kl. 9.00–15.00 med fredag ledig för
barn vars ena förälder är vårdledig med yngre syskon eller annars en förälder
som är hemma; halvdagsavgift
(med flera barn som väljer 9-15 och fredag ledig skulle man kunna fördela
personalresurserna på ett bättre sätt)
Samma regel som föregående för den som är arbetslös/arbetssökande (tills
man hittar arbete)
Avvikande dagvårdstider, från ovanståenden, kan beviljas pga. sociala skäl
eller sjukdom: Intyg inlämnas; tjänstemannabeslut av socialsekreterare
En regel som redan finns och som kan stå kvar är att föräldrar som står so m
arbetssökande kan ta tillfälliga vikariat och betala heldagsavgift för de dagar
barnet behöver heldagsvård. Om antalet dagar per månad överstiger 10 betalar
familjerna heldagsavgift för hela månaden.
På småbarnsavdelningen beviljas platser i första hand till barn vars föräldrar
arbetar. Man kan bevilja deltidsplats åt barn vars ena förälder är vårdledig eller
annars hemma i mån av plats och vårdtiden är då i första hand mellan kl. 9.00–
15.00 med fredag som ledig dag; halvdagsavgift. Familjerna kan förlora platsen
om något annat barn behöver heldagsvård (om antalet lediga platser är
begränsat).
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Soc § 52 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att införa riktlinjerna för
beviljandet och nyttjandet av barnomsorg splatser fr.o.m. hösten 2011. Riktlinjerna
föreslås gälla tillsvidare.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden antar förslagna riktlinjer som
reko mmendationer, eftersom nuvarande barnomsorg slag ger familjerna subjektiv
rätt till barnomsorgsplats.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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BA RNOMSORGE N: U TV ÄR DERING AV OMORG ANISERI NG OC H PERSO NA LRESU RSER
Soc § 183

Bilaga – Omorganisering av dagvården i Eckerö
Bilaga – Exempel på en arbetsdag
Bilaga – Exempel på en arbetsvec ka
Familjernas behov av barnomsorg har förändrats på så sätt att det blivit fler barn
som behöver heltidsvård och mindre som behöver halvdagsvård, samt att
majoriteten som har halvdagsvård fördelar sina timmar annorlunda än mellan
kl 9-14.00. Nuvarande Lillpigan är ursprungligen en halvdagsavdelning för vård av
barn i halvdagsvård mellan kl 9.00–14.00. För att på bästa sätt kunna erbjuda
barnomsorg enligt kommuninvånarnas behov behöver barnomsorgen på
daghemmet Nyckelpigan omorganiseras inför år 2011.
Förslag på förändringar inför år 2011 är:
1. Lillpigan blir heldagsavdelning; 9-14 finns inte mer
2. Avdelningarna byter namn; Stor och Lill finns inte mer
3. Gemensamt morgonmål; i detta nu med två personal på fd Storpigan
4. Gemensam stängning; två personer till kl. 17, en från varje avdelning
*hela daghemmet stängs 17.15
5. Mellanmål på respektive avdelning
6. Arbetstiderna ändrar för barnskötaren 65 % och extra resu rsen 65 %
7. T vå gemensamma ”vilor” med barn från båda avdelningarna
Från och med januari 2011 finns det alltså inte någon ren och skär
halvdagsavdelning utan nuvarande ”Lillpigan” tar i första hand emot barn i
halvdagsvård samt barn i heldagsvård som kommer senare på morgonen.
”Lillpigan” ändrar öppettiderna från att ha varit kl 9.00–14.00 till att bli mellan kl.
8.30–17.00. Avdelningarna samkör på morgonen.
Omorganiseringen innebär inte några extra kostnader utan ske r genom en
omorganisering av nuvarande personalresurser. Omorganiseringen innebär at
gruppassistenten ”går öve r till nuvarande lillpigan” och att arbetstiderna på lillpigan
ändras på så sätt att personalen inte längre arbetar samtidigt (mellan kl 9.00-14.00)
utan att en personal börjar tidigt och en annan sent samt att den tredje täcker upp
under dagen (se bilaga för närmare information). Under slutet av år 2011
utvärderas omorganiseringen och ställning tas till om nuvarande personalresurser
är tillräckliga. Personalen är informerad om omstru ktureringen och ställer sig
positiva till förändringen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN
SOCIAL NÄMNDEN

01.12.2010
09.05.2011

183
53

Soc § 183 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren
föreslår
att socialnämnden
besluter att godkänna
omstruktureringarna inom barnomsorgen enligt ovanstående från och med
01.01.2011.
En socialnämndsledamot föreslår att man skall notera att daghemmet inte har
bestämda öppet och stängningstider, utan kommunen strävar till att ge dagvård de
tider som familjerna behöver den. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att välkomna förslaget och besluter att omstruktureringen
gäller från och med januari 2011 och att daghemmet strävar till att ha flexibla
öppettider som anpassa s efter familjernas behov.
Soc § 53

Bilaga – Utvärdering av omstru kturering av dagvården i Eckerö kommun
Bilaga – Schema över personalens arbetstider och barnens dagvårdstider inför
hösten 2011
Från och med januari 2011 har barnomsorgen fungerat enligt de omorganiseringar
som socialnämnden gick in för i december 2010. I bilagan beskriver och förklarar
daghemsföreståndaren närmare hur det fungerat. Storpigan (heldagsavdelningen)
kallas numera för Fjärilen och Lillpigan (tidigare halvdagsavdelningen) för Humlan.
Barnomsorg spersonalen önskar permanenta omstru ktureringen, vilket också är
nödvändigt för att kommunen skal kunna erbjuda dagvård för det tider som
familjerna önskar och är i behov av (se bilaga:schema, för närmare beskrivning) .
Utgående från bilagorna kan man konstatera att personalresu rserna är knappa,
vilket främst beror på att daghemmets öppettider är långa. En utökning av
barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas. I nuläget är den tjänsten
inrättad på 72 % men skulle behöva utökas till 100 %. En sådan utökning skulle
innebära en kostnad på ca 890,00 € månad (inklusive ålderstillägg och övriga
avgifter), totalt 3 560,00 € för år 2011. Detta uppskatta s rymma s inom det
budgeterade anslaget för löner inom barnomsorgen eftersom de flesta har
omvandlat semesterpenningen till ledig tid samt pga. att gruppassi stenten delvis
varit obesatt under en stor del av året.
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Soc § 53 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår i samråd med daghemsföreståndaren att
socialnämnden besluter att omstrukture ringen skall permanentas från och med
hösten 2011. Föreslås även att socialnämnden besluter att
barnträdgårdslärartjänsten på avdelningen humlan utökas under tiden 08.08.201131.12.2011, från nuvarande 72 % till 100 %. En eventuell permanentutökning av
barnträdgårdslärarresursen ta s med i budgetberedningen för år 2012.
En socialnämndsledamot föreslår att även gruppassi stenten utökas från 65 % till
100 % under tiden 15.8.– 31.12.2011. En eventuell permanentutökning av
gruppresursen ta s med i budgetberedningen för år 2012. Förslaget får ej
understöd.
En socialnämndsledamot föreslår att man informerar kommunstyrelsen om att
daghemsföreståndaren behöver mera administrativ arbetstid och att nämnden
önskar att kommunstyrelsen ser över om kommunkan sliets personal har möjlighet
att ta över en del av daghemsföreståndarens administrativa arbete. Förslaget får
understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att barnträdgårdsläraren utökas enligt socialsekretera rens
förslag samt informerar kommunstyrelsen att socialnämnden har för avsi kt att
finansiera personalkostnaderna med de budgeterade anslagen för år 2011.
Socialnämnden besluter också att informera kommunstyrelsen om att
daghemsföreståndaren behöver få mera administrativ arbetstid och att nämnden
önskar att kommunstyrelsen ser över om kommunkan sliets personal har möjlighet
att ta över en del av daghemsföreståndarens administrativa arbete.
Daghemsföreståndarens skrivelse sänd s även till kommunstyrelsen för kännedom.
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FÖRSL AG TIL L ”AV TAL OM K ÖP AV PLA TSER P Å TA LL BACKEN ”
Soc § 54

Bilaga – Brev från socialförvaltningen i Mariehamn: Ärende: Förslag till ”avtal om
köp av platser på T allbacken
Socialförvaltningen i Mariehamns stad har inkommit med ett förslag till avtal om
köp av platser på T allbacken. Den 1.4.2011 ordnades ett informations- och
disku ssion stillfälle angående detta och på mötet kom man fram till att
socialförvaltningen tar fram ett förslag till avtal och förslaget går i första hand
igenom av referensgruppen som utsetts för fältarbete. Nu har avtalsutkastet
utarbetats av tjänstemän och utsänts för yttrande till kommunerna. Yttrandet skall
vara socialförvaltningen i Mariehamn tillhanda senast 31 maj 2011. Yttrandena
ligger därefter till grund för det slutgiltiga förslaget till avtal om köp av platser på
T allbacken.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att inleda en diskussion
angående avtalsförslaget och sammanställa synpunkter inför kommunstyrel sens
behandling av yttrande.
En socialnämndsledamot föreslår att kommunstyrelsen i sitt yttrande besluter att
begära in ett förslag, från Mariehamns stad, där de presenterar ett förslag på avtal,
med dygnskostnad, där kommunerna kan ställa sig utanför ett avtal om
hemkommunersättning. Förslaget får understöd.
En socialnämndsledamot föreslår att om kommunstyrelsen i sitt yttrande framför att
det i avtalet skall framgå att de kommuner som betalar hemkommunersättning skall
garanteras plats på Tallbacken. Uppstår det ett tillfälle där kommunen behöver
T allbackens tjänster men alla platser är nyttjade, skall Mariehamns stad vara
skyldig att ordna skydd sboende på annat sätt/annan plats. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att konstatera att detta är en service som vi enligt lag är
skyldig att ordna och att kommunstyrelsen i sitt yttrande besluter att begära in ett
förslag, från Mariehamns stad, där de presenterar ett förslag på avtal, med
dygnsko stnad, där kommunerna kan ställa sig utanför ett avtal om
hemkommunersättning. Nämnden föreslår också att kommunstyrel sen i sitt
yttrande framför att det i avtalet skall framgå att de kommuner som betalar
hemkommunersättning skall garanteras plats på Tallbacken. Uppstår det ett tillfälle
där kommunen behöver T allbackens tjänster men alla platser är nyttjade, skall
Mariehamns stad vara skyldig att ordna skydd sboende på annat sätt/annan plats.
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FÄLTA RN AS REFERENSG RUPP: BEGÄRA N OM SYNPU NKTER PÅ AV TAL
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.
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SKRIVELSE F RÅ N FOL KH ÄLS AN – Ä REN DE: FO LH ÄLS ANS D AG CEN TE RVER KSAMHET
Soc § 56

Bilaga – Skrivelse från Folkhälsan angående dagcenterverksamhet
Folkhälsan har inkommit med en skrivelse angående deras dagcenterverksamhet.
Verksamheten kan komma att stängas ner, eftersom kommunerna inte nyttjar den
tjänst som erbjuds i tillräcklig stor utst räc kning.
Socialnämnden i Eckerö kommun har istället för att köpa tjänster för
dagcenterverksamhet eller liknande, valt att utveckla verksamheten inom
kommunen och anställt en sy sselsättningskoordinator.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden antecknar sig skrivelsen till
kännedom och svarar Fol khälsan att Eckerö kommun har istället för att köpa
tjänster för dagcenterverksamhet eller liknande, valt att utveckla verksamheten
inom kommunen och anställt en syssel sättningskoordinator.
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

09.05.2011

57

BU DGE TJÄMFÖ RELSE AP RIL 2011
Soc § 57

Bilaga – Budgetjämförelse april 2011.
En budgetjämförelse fram till april 2011 har bifogats kallelsen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar budgetjämförelsen till
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 58

1. Solgårdens personals seme strar.
2. Kommunstyrelsen § 109/2011.
3. T ekniska nämnden § 36/2011.
4. Ålands kommunförbund: Arbetsgruppen för kommunalt samarbete kring
personlig assistans har gjort en sammanställning av några vanligt förekommande
frågor inom området personlig assistan s för fun ktionshindrade. Sammanställningen
finns i två dokument: ”Ändringar i handikappservicelagen” och ”Frågor och sva r”.
5. ÅLR: Förslag till ny landskap slag om hälso- och sjukvård.
6. Kommunförbundet: Cirkulär 4.3.2011, Nr: 4/80/2011.
7. Eftermiddagsvården inför hösten 2011: 7 ansökningar om eftermiddagsvård inför
hösten 2011 har inkommit. Socialnämnden avvaktar angående personalresurser i
väntan på kommunfullmäktiges beslut om förmiddagsvård.
8. Enkätundersö kning angående behov av vård före skoldagen: Ytterligare tre svar
har inkommit efter utsatt tid. Ingen av de tre familjerna är i behov av
förmiddagsvård men en familj stöder en sådan verksamhet även om de inte själva
är i behov av den.
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