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SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 18
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 19

Gun K Rosenqvist och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
P.g.a. tekniska problem föreslås proto kolljusteringen bli på onsdag 23 februari
kl 16.15 på kommunkansli i Överby.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att Gun K Rosenqvist och Rune Söderlund väljs som
protokolljusterare och protokolljusteringen blir på onsdag 23 februari kl 16.15 på
kommunkan sli i Överby.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 20
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden kompletterar med ett ärende § 33 Uppföljning angående virtuprojektet, på förslag av äldreomsorgsledaren. Delgivningar § 27 kompletteras med
11. Eftermiddagsvården öppet hus och 12. Ekergården.
Delgivning § 32 kompletteras med 5. Högsta förvaltningsdomstolens beslut givet
17.2.011 Diarienumme r 3781/2/09.
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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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

21.02.2011

21

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 dygnskostnad, 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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FÖRVA L TNINGSÅ TGÄ RDER FÖ R TESTAMEN TE RAD EGEN DOM: FO ND
Kst § 170

Rafael Mattsson, Marby, har testamenterat sina tillgångar till kommunens
åldringsvård.
I tillgångarna ingår fast egendom och byggnader med
inventarier. Eckerö kommun har utsett vh Ulf Mattsson till boutredningsman.
Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund har medverkat vid bouppteckningen
den 26.07.2010. Denne har erhållit original av bouppteckningen.
Överföring av bankmedel har skett till kommunen. Det ankommer på
kommunen att tillgodose att fortsatt egendomsförvaltning sker i enlighet
med testamentets villkor. I te stamentet finns ab soluta villkor gällande handhavandet
av både lösöre och fast egendom.
Den testamenterade fastigheterna med byggnad och inventarier, har försä krat s
av kommunen. Kommunstyrelsen tar vid sammanträdet del av bouppteckning och
boutredningsmannens rekommendationer gällande fortsatt egendomsförvaltning.
KOMMUNDIREKT ÖRE NS
FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar om de praktiska formerna för egendomsförvaltningen,
däribland
kommunal
användning
av
fastigheterna.
Fordon skall registrera s på kommunen som ny ägare och försä kringstagare.
Överförda tillgångar skall tillgodogöras kommunen varvid Socialnämnden granskar
förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvårdsfond med inriktning på
Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt Fastighetskon sult att vidtaga försäljning
av
fastighet
och
byggnader
med
undantag
för
skog smarken,
varvid bud på bostadshu s och fritidsstuga kan ges för båda eller skilt.
En förteckning över den övriga egendomen skall upprättas på kommunkansliet med
noteringar
över
de
inventarier
och
föremål
som
tages i bruk för kommunala ändamål inom äldreomsorgen.
Socialnämnden ges i uppdrag att granska förut sättningarna för inrättandet av
en särskild Åldringsvård sfond med inriktning på Ekergården och motsvarande
seniorboende som kan tillgodogöras medlen från arvet från Rafael Mattsson.
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Bilaga – Förslag på stadga för Rafael Mattsson s fond
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att inrätta en särskild
Åldringsvård sfond som kan tillgodogöras med medlen från arvet från Rafael Mattsson.
Som bilaga finns förslag på stadga för Rafael Mattsson s fond.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren förslår att socialnämnden besluter att godkänna stadgarna för
Rafael Mattssons fond inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet. När ärendet tas upp igen bifogas
testamentet.
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FÖRVA L TIN GSÅTG ÄR DER FÖR TES TAMENTER AD EGE NDOM: TI LLS ÄTTAN DE AV
ARBE TSGR UPP
Kst § 170

Rafael Mattsson, Marby, har testamenterat sina tillgångar till kommunens
åldringsvård. I tillgångarna ingår fast egendom och byggnader med
inventarier. Eckerö kommun har utsett vh Ulf Mattsson till boutredningsman.
Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund har medverkat vid bouppteckningen
den 26.07.2010. Denne har erhållit original av bouppteckningen.
Överföring av bankmedel har skett till kommunen. Det ankommer på
kommunen att tillgodose att fortsatt egendomsförvaltning sker i enlighet
med testamentets villkor. I testamentet finns absoluta villkor gällande handhavandet
av både lösöre och fast egendom.
Den testamenterade fastigheterna med byggnad och inventarier, har försäkrat s
av kommunen. Kommunstyrelsen tar vid sammanträdet del av bouppteckning och
boutredningsmannens rekommendationer gällande fortsatt egendomsförvaltning.
KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar om de praktiska formerna för egendomsförvaltningen,
däribland kommunal användning av fastigheterna.
Fordon skall registrera s på kommunen som ny ägare och försäkringstagare.
Överförda tillgångar skall tillgodogöras kommunen varvid Socialnämnden granska r
förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvårdsfond med inriktning på
Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt Fastighetskon sult att vidtaga försäljning
av fastighet och byggnader med undantag för skogsmarken,
varvid bud på bostadshu s och fritidsstuga kan ge s för båda eller skilt.
En förteckning över den övriga egendomen skall upprättas på kommunkansliet med
noteringar över de inventarier och föremål som
tages i bruk för kommunala ändamål inom äldreomsorgen.
Socialnämnden ges i uppdrag att granska förut sättningarna för inrättandet av
en särskild Åldringsvård sfond med inriktning på Ekergården och motsvarande
seniorboende som kan tillgodogöras medlen från arvet från Rafael Mattsson.
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår i samråd med äldreomsorg sledaren att socialnämnden
besluter att föreslå för kommunstyrelsen, att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda
möjligheterna till nyttjande och användandet av testamenterad egendom enligt
fondens stadgad. Arbetsgruppen förslå s bestå av äldreomsorg sledare Pauliina
Körkkö, Birgitta Blomqvist, Jan-Anders Öst röm och Magnus Jansson. Vid behov
kan även socialse kreterare Andrea Sandberg ingå i arbetsgruppen.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag och att uppdraget sträc ker sig i första hand
fram till 31.12.2011.
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AN HÅL LA N OM VERKS AMHE TSBIDR AG FÖ R Å R 2011
Soc § 24

Bilaga - Finlands sven ska socialförbund r.f. ”Anhållan om verksamhetsbidrag för år
2011”
Finlands svenska socialförbund r.f. har inkommit med en anhållan om
verksamhetsbidrag för år 2011. Finlands svenska socialförbund är en ideell
organisation, vars målsättning är att sammanföra svensksp rå kiga tjänstemän,
beslutsfattare och andra intre ssenter inom det sociala området i Finland.
Förbundet samarbetar med kommunerna, sam kommunerna, utbildningsenheterna,
olika finlandssven ska och nordiska organisationer samt med den tvåspråkiga
regionförvaltningen.
FSSF anhåller om ett bidrag från Eckerö kommun på förslagsvis 3
cent/sven sksprå kig invånare. Per 31.12.2009 var 834 invånare i Eckerö kommun
sven sksp rå kiga.
FSF är den enda föreningen eller motsvarande som hittills skriftligt inkommit med
en anhållan om verksamhetsbidrag för år 2011. I budgeten finns 200,00 €
rese rverade för understöd till samfund och sammanslutningar.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att Finlands sven ska socialförbund r.f. beviljas ett
verksamhetsbidrag på 25,02 € för år 2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SOCIALV ÅR DEN 2011-2015
Soc § 25

Bilaga – Plan för socialvården 2011-2015
Ålands landskap sregering har i enlighet med bestämmelserna i 4 § LL om
planering av och landskap sandel för socialvården (71/1993) antagit
socialbårdsplan för åren 2011-2015.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar planen till kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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REMISS OM HÖJNING AV HEMVÅR DSS TÖDET
Kfg § 98

Höjnin g av hemvårdsstödet
Henrietta Hellström yrkade att hemvårdsstödet skulle höjas från nuvarande 390
Euro i månaden till 449 Euro i månaden. Förslaget har av socialförvaltningen
ko stnad sberäknats till 8.500 Euro utifrån nuvarande nyttjandegrad. Yrkandet
vann ej understöd. Jan-Erik Mattson, Jan-Anders Ö ström och Monica Häggblom
föreslog i stället att 10.300 Euro budgeteras för kostnadsstället varvid
motsvarande anslag för icke-kommunal barndagvård utgår. Nivån på
hemvårdsstödet bereds och föreslå s av kommunsty relsen inför vidare beslut i
kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Höjning av hemvårdsstödet
Kommunfullmäktige beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda och
bereda ett förslag i enlighet med kommunfullmäktiges budgetering med ett förhöjt
anslag för hemvårdsstödet.
Det ankommer på kommunstyrelsen att framlägga ett förslag på lämplig nivå för
det höjda hemvårdsstödet inom ramen för budgeterade medel på 10.300 Euro.

Kst § 29

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Socialnämnden för sakgran skning och
yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Socialnämnden för
sa kgran skning och yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.

Soc § 26

Bilaga – Beslut fån ÅLR
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda och bereda ett förslag till
kommunsty relsen
och
kommunfullmäktige
angående
höjning
av
hemvårdsstödets grunddel. I nuläget följer Eckerö kommun den aktuella
lagstiftningen när det gäller hemvårdsstöd. Det innebär att grunddelen är 390,00
€/månad och den kan sö ka s från det att föräldrapenningen har upphört fram tills
dess att barnet fyller 3 år (förutsatt att familjen inte nyttjar kommunal dagvård).
Syftet är att lagen om stöd för vå rd av barn i hemmet skall revideras, men
tidsplanen för en revidering är oklar.
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Soc § 26 forts.
Kommuner som gj ort u ndan tag
Socialse kreteraren har varit i kontakt med flera kommuners förvaltningar för att
försö ka skapa en bild av hur övriga kommuner i landskapet har re sonerat kring
hemvårdsstödet. Hammarlands kommun (fram till juli 2011) och Mariehamns stad
(hela år 2011) har förlängt möjligheten att söka hemvård sstödets grunddel med ett
år (tills barnet blir fyra år). I Hammarland har fem familjer under år 2009 och sju
familjer under år 2010, beviljats hemvård sstöd för ett fjärde år. I Mariehamns stad
har motsvarande antal familjer varit 28 under år 2010, och antalet familjer per
månad har varierat mellan 6-19 st. Hammarlands kommun har få
barnomsorg splatser och målet har varit att fler familjer skall nyttja hemvårdsstödet
i stället för at sö ka kommunal barnomsorgsplats. I Mariehamn har man tack vare
stödet inte behövt planera för ytterligare barnsomsorg splatser än de befintliga.
I Saltvik har man begränsat med daghemsplatser och tillämpar under år 2011 ett
så kallat ”Saltviks-tillägg” på grunddelen. Tillägget motsvarar en summa på 110,00
€ månad. Även Jomala kommun har ett tillägg på 60,00 € månad på grunddelen
(höjningen beaktas även på tvillingtillägget som är en halv grunddel). Motiveringen
till beslutet var att det inte blivit någon indexjustering under de senaste åren. Innan
höjningen gjorde även Jomala kommun en enkätundersökning där det framkom att
familjerna anser att grunddelen skall höjas dubbelt upp för att det skall sporra
familjerna till att stanna hemma med barnen tills de är tre år. Jomala kommun har i
detta skede inte märkt av att try c ket på barnomsorg splatserna skulle ha minskat. I
de flesta kommuner har förslagen till ändringar kommit från politiskt håll.
Eckerö kommuns situati on
Ecke rö kommun har i nuläget sex familjer som lyfter hemvårdsstödets grunddel
och en familj som lyfter tvillingtillägg (en halv grunddel per månad). Utgående från
befolkningsregister uppskatta s antalet utbetalda grunddelar för hela år 2011 att bli
120 styc ken. Ett beslut om att höja hemvårdsstödets grunddel, för perioden
januari-december 2011, på 59,00 €/månad uppskattas motsvara en ko stnad på ca
7 100,00 €. Motsvarande ko stnad för motsvarande höjning för perioden aprildecember uppskattas till ca 6 050,00 €.
Kommunen har bra med barnomsorg splatser. I nuläget är det fullt på Småpigorna,
men det finns fyra barn som vid behov kan flyttas upp till avdelningarna för äldre
barn. Då skulle det frigöras fyra platser på småbarnsavdelningen och det skulle
ändå finnas två platser lediga på daghemmet Nyc kelpigan. Inför hösten kommer
åtta barn att börja skolan och under år 2011 är det (enligt nuvarande uppgifter)
elva barn som fyller tre år, varav sex sty cken redan är inom barnomsorgen, vilket
betyder att kommunen borde ha tillräckligt med barnomsorg splatser framöver.
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Soc § 26 forts.
I december 2010 beslöt socialnämnden att godkänna förslaget till
omstru ktureringar inom daghemmet Nyckelpigan. Omorganiseringen skulle gälla
under en prövoperiod år 2011. Omorganiseringen grundade sig på att allt fler
familjer väljer att ha sina barn i heltidsvård än i halvtidsvård. Omorganiseringen
innebar att gruppassistenten ”går över 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). Omstrukture ringen
fungerar bra, men personalresurserna på ”tidigare lillpigan” är knappa, vilket beror
på att de tre befattningarna som finns där är alla deltid och det är svårt att få
personalresurserna att täcka upp arbetsdagen. Detta innebär att utvärderingen
antagligen kommer att visa att det behövs mera personalresu rser på Nyc kelpigan
för att vi skall kunna ordna barnomsorg enligt familjeras behov.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relse och – fullmäktige att kommunen inte går in för att höja
hemvårdsstödets grunddel. Denna kostnad före slås att kommunen sparar in på
och istället reserverar pengarna för befintlig verksamhet som är lagstadgad, i första
hand barnomsorgen.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relse och – fullmäktige att hemvårdsstödets grunddel höjs från 390,00
€/månad till 449,00 €/månad. Motiveringen är den att höjningen ryms inom ramen
för budgeten och att barnfamiljerna ska få det här stödet. Förslaget får understöd.
Båda förslagen får under stöd och det blir omröstning:
Henrietta Hellström, Su sann Fagerström, Ann Österman och Jan-Anders Ö ström
rösta r för socialnämndsledamotens förslag. Rune Söderlund och Gun K
Rosenqvi st röstar för socialse kreteraren s förslag. Magnus Jansson lägger ner sin
röst.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter efter omröstning att föreslå inför kommunstyrelse och –
fullmäktige att hemvårdsstödet s grunddel höjs från 390,00 €/månad till 449,00
€/månad.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 27

1. Förmiddagsvård – enkätundersö kning för att få reda på eventuellt behov hos
barnfamiljerna. Socialnämnden är intresserad av att en undersökning görs
angående detta.
2. KFM § 9/2011.
3. KST § 33/2011.
4. Kårkulla samkommun – Årsavgiften för Pinekliniken år 2011.
5. Information per e-post från socialchefen angående representant för södra Åland:
socialse kreterare Keijo Sjöblom (Lemland).
6. AMHM beslut 19.01.201 ÅMH-Mb 16/11, angående eftermiddagsvården.
7. Ålands landskap sregering – T olkningstjänster fr.o.m. 1.1.2011.
8. Saltviks kommun – KST § 52/2011, Avtal för samarbete inom barnskydd.
9. Ersättningen för missbru karvår år 2011 och slutreglering år 2010.
10. KST § 45/2011.
11. Eftermiddagsvården öppet hus 3 mars kl 18.30.
12. Ekergården – Arbetsgruppen som tillsattes i soc § 23 ges i uppdrag att se över
Ekergården s behov av renovering och uppfräschning. En del har åtgärdats men det
finns fortfarande behov av att köpa nya inventarier och mindre renovering.
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UPPDA TERI NG GÄLLA NDE VI RTU -PROJE K TET
Soc § 33

Ecke rö kommun är med i Virtu-projektet, som finansieras av EU och
Landskapsregeringen, och man har nu kommit så långt att man har börjat välja ut
användare, alltså de hemmaboende som skall vara med i projektet. Det har visat
sig att den tekniska utru stningen som användarna behöver ha är billigare än
förväntat. Detta betyder att Eckerö kommun kan ha fler användare, eftersom
kommunen har budgeterat för fem apparater och budget medlen räcker till många
fler.
Landskapet och EU har alltså budgeterat pengar för teknisk utru stning som inte
kommer att nyttjas till fullo, eftersom den tekniska ut ru stningen blev förmånligare
än vad man räknat med. De ansvariga från T UAS har gett besked om att
kommunerna får använda pengarna för att anställa personalresurser inom Vitruprojektet. I nuläget har kommunen en projektanställd på ca 20 % (timbasis) och
enligt ovanstående kan alltså kommunen alltså anställa en ”virtu”-resurs på 50 %.
Saltviks kommun har dragit sig ur ”virtu-projektet”. Högskolan på Åland kommer att
ta över Saltviks del av projektet och fördela den tekniska utrustningen till andra
kommuner i Landskapet. Äldreomsorgsledaren har fått en förfrågan från an svariga
för Virtu-projektet om Ec kerö kommun kan tän ka sig att dela med sig av
budgetmedlen för projektet till en annan kommun, som i nuskedet inte är med i
projektet.
ÄDREOMSORGSLEDA RENS F ÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa en resurs på
totalt 50 % från och med 1.3.2011–30.04.2013 (under projekttiden), med grundlön,
1 833,75 €/månad/heltid. Behörighetskrav är lämplig utbildning och/eller
erfarenhet.
Äldreomsorgsledaren föreslår också att socialnämnden godkänner möjligheten att
en annan kommun kan gå med i projektet inom Eckerö kommuns virtu-budgetram.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anställa en resurs på totalt 50 % från och med
1.3.2011–30.04.2013 (under projekttiden), med grundlön, 1 833,75 €/månad/heltid.
Behörighetskrav är lämplig utbildning och/eller erfarenhet. Socialnämnden går inte
in för att en annan kommun kan gå med i projektet inom Eckerö kommuns virtubudgetram.
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