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SOCIAL NÄMNDEN

03.10.2011

109111

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 109
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 110

Henrietta Hellström och Susann Fagerström före slås som protokolljusterare.
Protokollsjustering tisdagen den 4 oktober kl 18.30 på kommunkansliet.
Eftersom Susann Fagerström är frånvarande föreslår Marie Löfström att Magnus
Jansson väljs som andra protokolljusterare. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Henrietta Hellström och Magnus Jansson väljs som protokolljusterare.
Protokolljustering tisdag 4 oktober kl 17.00 på kommunkansliet.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 111

Rune Söderlund föreslår att ärende § 133 behandlas innan ärende § 132.
Förslaget får understöd.
Socialse kreteraren före slår att § 145 styrks i brist på konfidentiella delgivningar.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att ärende § 133 behandlas innan ärende § 132 samt att
ärende § 145 stry ks.
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SAMMANHÅL LEN HEMVÅ RD - PILO TPROJEKT
Soc § 237/08

Juridisk by rå T omas Lundberg har på uppdrag av landskap sregeringen och med
stöd av en referensgrupp utrett följande frågor:
-Hur en sammanhållen hemvård kan se ut i praktiken?
-Hur journalhanterings-, se kretess –och ansvarsf rågor skall hanteras?
-Hur re spektive myndighets avgiftssy stem kan samordnas så att det framstår som
en enhet gentemot klienten?
-Eventuellt behov av utbildnings – eller fortbildningsinsatser för personalen och
övriga frågor som behöver utredas för att möjliggöra sammanhållen hemvård samt
- utarbetat erforderlig lagstiftning.
Utredning om sammanhållen hemvård bifogas kallelsen (bilaga 1)
Landskapsregeringen önskar att man tar särskilt ställning till följande frågor:
Vilka fördelar och vilka nackdelar anser ni att förslaget innebär?
Vilka vinster ser ni i er kommun/organisation?
Finns det möjlighet för hemtjänstens personal i er kommun att utföra uppgifter som
hör till hemsjukvården?
Finns det tillräckligt med hemtjänstpersonal med närvårdarkompetens för att det
skall kunna fungera kontinuerligt?
Finns det möjlighet för personalen inom ÅHS hemsjukvård att till viss del utföra
hemtjänstens uppgifter?
Hur ser ni på de olika förslagen till avgiftssystem?
Vilken inställning har personalen till den förändring i arbetsuppgifterna som en
sammanhållen hemvård skulle medföra?
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialnämnden besluter inför kommunstyrelsen att avge följande utlåtande med
anledning av Ålands landskapsregerings utredning om sammanhållen hemvård:
Att ha en sammanhållen hemvård ger bättre kvalitet för klienterna. En och samma
personal kan t.ex. koka gröt och ta blodtrycket i stället för nuvarande situation med
två olika personer som gör hembesök.
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Soc § 237/08 forts.
Kommunen kan spara pengar i och med att uppgifterna samordnas mera med
hemsjukvården och re sorna minskar. Hur man lägger upp ett fungerande
avgiftssy stem behöver undersö ka s mera.
För en närvårdare är det en fördel att få använda den kunskapen som man har
utbildning för i praktiskt arbete. På Solgården finns det i dagens läge 12 av 13 i
personalen som har närvårdarkompetens. Det betyder att nästan alla har
kompetens att utföra uppgifter som hör till hemsjukvården. Under semestertiden
kan det vara svårare att hitta vikarier som har närvårdarutbildning.
Personalen på Solgården är i stort sett positivt inställda till att ha en sammanhållen
hemvård.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden omfattar förslaget.
Soc§ 97/10 Efter utredningen år 2008 har landskap sregeringen vidareutrett vissa
ansvarsf rågor i kontakt med Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården). Utgående från utredningen vill landskap sregeringen genomföra ett
pilotprojekt under sex månader med start hösten 2010 som skulle omfatta de
klienter/patienter som är gemensamma för hemtjänsten och hemsjukvården. Inom
pilotprojektet skulle hemtjänsten vid behov utföra insulin- och fragmingivning,
blodtrycksmätning, vid-behov-medicinering, sårvård, benlindning, kateterspolning
och byte av smärtplåster medan hemsjukvården i sin tur skulle utföra mindre
sy sslor, så som att värma mat, ta ut sopor, hämta in posten etc. vid sina besök. Om
hemtjänsten utförde dessa vårdrelaterare uppgifter skulle hemsjukvården istället
kunna erbjuda mer avancerad sjukvård i hemmet innan de behövde flyttas till en
annan vårdnivå, vilket skulle gynna både hemvårdsklienterna och vara
samhällsekonomiskt effektivt totalt sätt.
Samarbetet skulle bygga på frivillighet dels från kommunernas och ÅHS:s sida,
men också f rån personalens sida. ÅHS skulle delegera exakta arbetsuppgifter till
en namngiven person inom hemtjänsten. ÅHS skulle ordna eventuell vidare
utbildning för att utföra sjukvård suppgifter, för hemtjänstpersonal. Under
pilotprojektet skulle inte någon förändring i avgiftssy stemet införas och ingen
ersättning skulle utgå för utbytet av tjänsterna. Projektet skulle dokumenteras enligt
bilagd blankett och utvärderas efter projekttidens utgång.
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Soc § 97/10 forts.
Ett inledande möte hölls 3.6.2010 med representanter från Geta, Vårdö och Eckerö
angående intresset av att delta i projektet. Kommunrepresentanterna var vid
mötestillfället positivt inställda till projektet och landskap sregeringen (hälso- och
sjukvård sbyrån), socialvårdsby rån och hemsjukvården vill ha socialnämndens
ställning till intresse av deltagande i projektet.
ÄLDREOMSORSLEDA RENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden ställer sig positivt till intresse av
deltagande i projektet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Soc § 112

Under tiden 01.03.-31.08.2011 har ett pilotprojekt för sammanhållen hemvård
pågått i Eckerö kommun. Från ÅHS’s sida har man inkommit med en begäran om
att projektet kunde få fortsätta till utgången av år 2011, med tanke på att den
lagändring som krävs för att möjliggöra en permanent verksamhet ännu inte
slutbehandlats.
Landskapsregeringen ställer sig positiv till en förändring av projektet enligt
nuvarande upplägg för de kommuner som redan nu deltar. Man avser även
erbjuda möjlighet för övriga intresserade lands – och skärgård skommuner att delta.
Pilotprojekt förlängs t.o.m. 31.1.2012.
Personalen på hemtjänsten har positiva erfarenheter av deltagandet i projektet.
Som närvårdare har man kunnat utföra arbetsuppgifter som man har utbildning för,
t.ex. sårvård och insulininjektioner. Vård – och omsorgsa rbetet har kunnat utföras
mera smidigt för klienten. Klienten har t.ex. inte behövt vänta på personal från
hemsjukvården för att få sår omlagda efter bad och liknande. Man kan konstatera
att hemtjänstpersonalen har utfört mera av hemsjukvård s personals uppgifter än
vad hemsjukvården har utfört uppgifter inom hemtjänsten.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden ställer sig positivt till att delta i
projektet även i fortsättningen.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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ANSTÄL LNIN G AV OR DINARIE N Ä RVÅR DA RE PÅ 75 %
Soc § 113

Bilaga – Sammanställning av sökanden
Befattningen som ordinarie närvårdare på 75 % har varit utannonserad enligt
socialnämndens beslut § 81/2011, med sista ansökningsdag 23.09.2011. Inom
utsatt tid har nio ansö kningar inkommit och fyra av sö kanden har
närvårdarexamen.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställda Linda
Willford som ordinarie närvårdare på 75 % i periodarbete i arbetsavtalsförhållande
inom hemtjänsten, från och med 10.10.2011, tillsvidare. Grundlön är 2 153,23
€/månad för heltid. Prövotiden är 4 månader. Linda har närvårdarexamen och har
vikarierat en längre tid som närvårdare på Solgården.
Äldreomsorgsledaren kompletterar sammanställningen med att det ankom
ytterligare en ansökan den 23.09.2011 från Sylvia Löfberg (undersköterska).
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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Å TER REMITTER AT ÄRE NDE : ANS TÄ LLNI NG FÖ R VIR TUPROJE KTE T
Soc § 88

Jenny Husell, utbildad underskötare, är anställd för Virtu-projektet, under tiden
25.07.2011–31.12.2012 med en prövotid på fyra månader. Anställningen är på
50 % och lönen är 1 833,75 € för heltid. Jenny har lämnat in en ansökan om
erfarenhetstillägg eftersom hon arbetat 12 år inom äldreomsorgen och
barnomsorgen. Hon har också kommit in med ett löneanspråk på 2 500,00 € i
månaden för heltid.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beslutar bevilja Jenny Husell två
erfarenhetstillägg efter 12 års arbete inom äldreomsorgen och barnomsorgen.
Äldreomsorgsledaren föreslår oc kså att nämnden beviljar ett individuellt tillägg på
482,85 € så att Husell totalt har en månadslön på 2 500,00 € för heltid. Denna
utökning beräknas att rymmas inom projektets budgetram.
Äldreomsorgsledaren föreslår att erfarenhetstillägg återremitteras för ytterligare
beredning.
En socialnämndsledamot föreslår att hela ärendet återremitteras i väntan på
utredning gällande erfarenhetstilläggen. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt socialnämndsledamotens förslag.

Soc § 114

Ecke rö kommun har utlyst en tidbegränsad anställning som projektassi stent då
tidigare projektassi stent har övergått till andra uppdrag inom kommunens
åldringsvård. Lönenivå och anställningsvillkor motsva rade de tidigare gällande
förhållandena vid tidpunkten för lediganslåendet av anställningen. Lönen skulle
också inrymmas i kommunens projektmedel. Sedan projektanställningen
lediganslogs har däremot förutsättningarna ändrats på flera sätt.
På Åland har Saltviks kommun avslutat sitt åtagande i VIRT U-projektet. Samtidigt
har upphandlingen av teknisk utru stning till det samlade projektet vilket ombesörjts
av Åbo stad, givit ett betydande överskott i förhållande till budgeterade medel.
I enlighet med beslut i styrgruppen för VIRTU vid dess möte januari 2011 och
anslutande överenskommelse med Högskolan på Åland som är projektsamordnare
i landskapet, inrättas i stället en gemensam - och samfinansierad projektanställning.
Högskolan på Åland och Eckerö kommun delar enligt förslaget på lönekostnaden
för en kvalificerad projektassistent. Denna lön finansieras för övrigt helt av
beviljande EU-medel och med motfinansiering av Ålands landskapsregering.
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Soc § 114 forts.
Högskolan på Åland har redan godkänt den anställdes löneansprå k på 2 500,00 €
inklusive erfarenhetstillägg på 10 %.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beslutar bevilja Jenny Husell två
erfarenhetstillägg efter 12 års arbete inom äldreomsorgen och barnomsorgen.
Äldreomsorgsledaren föreslår också att nämnden mot denna bakgrund beviljar
Jenny Husell motsvarande lön som på Högskolan på Åland, dvs. ett individuellt
tillägg på 482,85 € så att Husell totalt har en månadslön på 2 500,00 € för heltid.
Denna utökning beräkna s att rymmas inom projektets budgetram.
Rune Söderlund understöder äldreomsorgsledarens förslag men önska r få med
som tillägg till beslutet att det handlar om en projektanställning. Förslaget får
understöd.
Henrietta Hellström föreslår att åldertillägg beviljas men ej individuellt tillägg.
Förslaget får ej understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt äldreomsorgsledarens förslag med den
motiveringen att det är en projektanställning fram till den 31.12.2012.
Henrietta Hellström anmäler avvikande åsikt.
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INRÄTTA NDE AV EN NY BEF A TTNING SOM NÄRV ÅRDA RE INOM Ä LD REOMSORGEN
Soc § 115

Förutsatt att fullmäktige besluter att permanenta den lugna enheten på Solgården
behövs det från och med 01.01.2012 tillsvidare, inrättas en närvårdare befattning
på 125 % inom äldreomsorgen. Resursen på 25 % skall inbakas med en
nuvarande 75 % närvårdare befattning så att den befattningen blir 100 % och
utöver denna behövs ytterligare en heltidsbefattning som närvårdare på 100 %.
Kostnaden för dessa befattningar är 40 691,00 € /år.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att en befattning som närvårdare på 100 %
inom äldreomsorgen inrättas, samt att en 75 % närvårdare befattning utökas till
100 %, dvs. det inrättas ytterligare en 25 % befattning, från och med 01.01.2012.
Behörighetskrav är närvå rdarutbildning eller motsvarande och grundlön 2 153,23
€/månaden för heltid, enligt 04SOS06A.
Äldreomsorgsledaren presenterar ko stnadsuppgifter på sammanträdet:
- Efter en personalutökning enligt ovanstående förslag blir dygnsko stnaden för
hela servicehuset 133,00 €/dygn från att tidigare ha varit 119 €/dygn.
Dygnsko stnaden på De gamlas hem är i nuskedet 168,00 €/dygn.
- I nuläget är det fem klienter på den lugna enheten varav två uppskatta s vara i
behov av vård på DGH om vi inte kunde erbjuda denna form av boende
service. Klienter med demenssjukdom eller motsvarande har företräde till den
lugna avdelningen. På den lugna enheten finns det sex platser (sex rum).
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt äldreomsorgsledarens förslag.
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RESERVERAN DE AV MEDEL FÖR EVEN TUELL N A TTJO UR I NOM ÄL DREOMSORGE N
Soc § 116

Socialnämnden har lämnat en förfrågan om gemensam nattjour, till
Hammarlands kommun och Ålands omsorgsförbund k.f. Svaret har inte
kommit än men om Hammarland och Omsorg sförbundet ställer sig
positiva till förslaget om gemensam nattjour, behöver socialnämnden
rese rvera medel för att kunna inrätta en närvårdarebefattning på 75 % i
första hand för arbete under nattetid.
En gemensam nattjour skulle i praktiken innebära en gemensam
resu rs. Ett första förslag är att det utöver omsorg shemmens ordinarie
personal skulle finnas tre deltidsbefattningar på vardera 75 %. Dessa
tre befattningar täcker upp alla nätter med en till personal och det är
denna personalko stnad som skulle fördelas mellan Eckerö och
Hammarlands kommuner samt Ålands omsorg sförbund k.f. T anken är
att nattresursen turvis skulle vara stationerad på de olika
omsorg shemmen.
Personalko stnaden för Eckerö kommun på årsba sis skulle vara 24 415
€. De faktiska ko stnaderna som uppstår står kommunerna för själva,
t.ex. om nattjouren är stationerad i Eckerö kommun och en klient i
Hammarlands kommun behöver hjälp från nattjouren . Denna använder
sig av Ecke rö kommuns hemtjänstbil och Eckerö kommun fakturerar
sedan Hammarlands kommun för kilometrarna.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att medel för en befattning som närvårdare på
75 % för eventuell nattjour inom äldreomsorgen reserve ras f rån och med
01.01.2012. Grundlönen för en närvårdare är 2 153,23 €/månaden för heltid, enligt
04SOS06A.
Äldreomsorgsledaren presenterar följande information på sammanträdet:
- Det finns ensta ka klienter i eget hem som skulle behövt service nattetid, ca 510 gånger/år.
- Det finns även tillfällen där nattpersonalen på Solgården skulle ha behövt hjälp
nattetid.
- En jourersättning för en nattpersonal i beredskap med en beredskapsersättning
på 30 % av grundlönen skulle motsvara 17 960,00 € i årsko stnad.
Rune Söderlund föreslår en återremittering av ärendet för en vidare
utredning gällande alternativa lösningar. Förslaget får understöd.
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Soc § 116 forts.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Söderlunds förslag.
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INRÄTTA NDE AV EN NY BEF A TTNING SOM STÄD ARE P Å SOLGÅ RDE N
Soc § 117

Efter arbetsgruppens utredning om städdimensionering som gjordes våren 2009,
visade det sig finnas behov av att utöka städre sursen på Solgården med 30 %. En
möjlighet är att inrätta en städbefattning på 50 % med motivering att 20 % skall
användas för arbete i Solgårdens tvättstuga. I nuläge tvättas alla klientkläder,
säng kläder samt personalkläder på Solgården. Detta sköts för närvarande av
vårdpersonalen. Om en städare tar hand om tvättstugan kan vårdpersonalen
använda sina resurser och kunskaper för vård och omsorgsarbete som har blivit
tyngre inom de senaste åren. Denna resurs motsvarar en ko stnad på 14 221,00 €
per år.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att en befattning inrättas som städare på 50 %
på Solgården, från och med 01.01.2012. Behörighetskrav är an staltsvårda re eller
motsvarande och grundlön 1 881,09 €/månaden för heltid, enligt 08SII012.
Henrietta Hellström föreslår att äldreomsorg sledaren tar fram
ko stnad suppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita tvättservice
inför kommunstyrelsen s och kommunfullmäktiges sammanträde.
Förslaget får understöd.
Rune Söderlund föreslår att medel reservera s i budgeten för
ovanstående personalresurser. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att äldreomsorg sledaren tar fram
ko stnad suppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita tvättservice
inför kommunstyrelsen s och kommunfullmäktiges sammanträde samt
att medel reservera s i budgeten för ovanstående personalresurser.
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TAXA FÖR HEMTJÄNS TSERVICE ÅR 2012
Soc § 147/10
Bilaga - Uträkning av matportionspriset på Solgården
Bilaga - Uträkning av matportionspriset med transport i hemtjänsten
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en
månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på
personantalet. Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:

A.
B
C

1- 3 b e s ö k / v e c k a
4- 7 b e s ö k / v e c k a
8 e l le r f l er a b e s ö k / v e c k a
Avgift i % av bruttoinkomster

Antal
personer
1
2
3
4
5
6

Inkom stgräns/f ribelopp Vårdbehov
Euro/månad
A
520
17%
959
11%
1 504
9%
1 860
7%
2 252
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 inkomstg ränsen med 294
euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå
följande person.
Tillfällig hemtj änst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besö k / vec ka,
uppbärs 8,10€/besök.
För de hemtjänstklienter som får hemtjänst oregelbundet men har fast ställd
hemtjänstavgift debiteras avgift enligt de genomsnittliga veckobesö kantalet för de
veckor då hemtjänst erhållits.
Följande dygnsavgift tillämpas för periodplats. Dygnsavgiften inkluderar hyra, mat
och hemtjänst avgift, är 20 €/dygn.
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Soc § 118/10 forts.
Av giftstak
Avgiften får som högst utgöra en viss fa st ställd procent av betalningsförmågan.
Procentsat sen har fast ställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hu shåll får
avgiften högst utgöra 35% av betalningsförmågan och två personers hu shåll högst
22% av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens ko stnader. Kommunens
självkostnadsp ris är 31,35€/besö k.

Stödserv ice
Måltidsserv ice
Dygnsko stnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Fru kost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål
Middag
Öv riga av gifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun på Solgården av pensionärer
utifrån
Användning av bastun med hjälp
T axa för daglig uppringning av klienter som bor
hemma
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
T vätt tjänst
Städning
För stors tädnin g hänv isas till städfirma

€
9,90
4,40
5,00
2,50
1,00
2,50

2,00

€

3,50
0,50
6,00
10,00
5,00
12,00

Gällande serviceavgifter för klienter som bor på servicehus finns det inte lag för de
avgifterna. I Eckerö kommun tillämpar man lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifterna.
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Soc § 118/10 forts.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledarens före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige att godkänna hemtjänstavgifterna med
följande förhöjningar: Dygnsko stnad för alla måltider höjs från 9,30 € till 9,90 €,
lunch höjs från 3,86 € till 4,40 €, lunchportion jämte transport hem höjs från 4,60 €
till 5,00 €, fruko st höjs från 2,00 € till 2,50 €.
Rune Söderlund understöder äldreomsorgsledarens förslag men önska r ett
förtydligande av kalkylerna och uträkningen till kommunstyrel sens sammanträde.
Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt äldreomsorgsledarens förslag och begär att ärendet
kompletteras med en beskrivning, av uträkningen som gjorts för att få fram
ko stnad skalkylerna, inför kommunstyrelsens sammanträde.
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MÖJLIGHET TILL KOMMUN AL PLO GNIN G OCH SNÖSKO TTN ING FÖR A LL A
KOMMUNINV ÅN ARE 80 ÅR FYLLD A
Soc § 119

De två sena ste vintrarna har varit snörika och de äldre personer som bor i
egnahemshus har haft det tufft med snöskottning. Det finns en viss oro hos en del
äldre för att klara sig nästa vinter om den blir lika snörik som tidigare. Det har även
kommit frågor till äldreomsorgsledaren om möjlighet att få bo på Solgården över
vintern för att inte behöva oroa sig för snöplogningen.
ÄLDREOMSROGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att de personer 80 år
fyllda som vill kan få snöplogning och snöskottning vid ingången till huset för det
pris som övriga personer, med rätt till snöplogning, betalar till kommunen.
Rune Söderlund föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning gällande
ko stnader, antal åldringar som är i behov av snöplogning och förslag på hur det
skulle ordnas i praktiken. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Söderlunds förslag.
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ÅLANDS OMSOR GSFÖRBU N D: H ALV ÅRS RAPPO R T
Soc § 120

Bilaga – Halvårsrapport
Bilaga – Ekonomiuppföljning per 30.06.2011

Ålands omsorg sförbund meddelar att utgångspunkten är att budgeten för år 2012
håller för respe ktive verksamhet.

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anteckna ÅOF k.f.: s
halvårsrapport till kännedom.

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämndens besluter enligt förslag.
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ÅLANDS OMSOR GSFÖRBU N D: FÖ RSLAG TILL BU DGE T FÖR ÅR 2012 OCH
EKONOMIPLA N FÖR Å REN 2012-2014
Soc § 121

Bilaga – ÅOF k.f.: s förslag till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren
2012-14
Enligt gällande grundavtal för Ålands omsorg sförbund k.f. skall
medlemskommunerna vid beredning av budget och ekonomiplan ges tillfälle att
framlägga förslag till utvecklande av förbundets verksamhet.
Ecke rö kommuns drift sdel ökar med 2,6 %, från 563 411,00 € till 577 914,00 € och
finansieringsdelen med 18,7 %, från 6 300,00 € till 7 480,00 € (s. 26).
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden beslutar att anteckna Ålands
omsorg sförbunds förslag till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 20122014 till kännedom och komma med eventuella synpunkter gällande utvecklande
av förbundets verksamhet.
Jan-Anders Öst röm föreslår att kommunstyrelsen ges möjlighet att ge synpunkter
på budgetförslaget och ekonomiplanen. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att anteckna förslaget till kännedom och sända ÅOF:S
handlingar till kommunstyrelsen för eventuellt utlåtande.
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IKRAF TTRÄDELSEDA TUM FÖ R NY B AR NOMSORGSL AG I L AN DSK APE T Å LA ND
Soc § 122

Landskapsregeringen beslöt den 15.9.2011 att den nya barnomsorgslagen samt
förordningen om behörighetskrav i barnomsorgen skall träda i kraft den 1 januari
2012.
Information om den nya lagen kommer att hållas den 12 oktober 2011 kl 14.30–
15.30 i auditoriet i Självstyrel segården i samband med en socialsekreterart räff.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att nämnden beslutar att anteckna informationen til
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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BA RNOMSORGE N: FÖRSL AG TI LLL STÄN GNIN GA R PÅ D AGHEMME T
Soc § 123

Bilaga – Daghemsföreståndarens förslag till stängningar på daghemmet under
verksamhetsåret 2011-2012
Daghemmets personal har tagit fram följande förslag till stängningar på
daghemmet Nyckelpigan under verksamhet såret 2011-12:
Höstlov: 13-14 oktober 2011
Jullov: 27-30 december 2011
Sportlov: vecka 8, 20-26 februari 2012
Vid samtliga stängningar har föräldrarna möjlighet att ansö ka om dagvård och
dagvård ordnas på någon av avdelningarna.
Avdelningen Humlan stänger fredag 8 juni 2012 och håller sommarstängt fram till
mitten av augusti.
Avdelningen Fjärilen håller sommarstängt under perioden 9 juli – 5 augusti 2012.
De föräldrar som behöver dagvård under sommarstängningen ansö ker om det
under mars månad och vid behov ordnas dagvård på Småpigorna.
Småbarnsavdelningen Småpigornas sommarstängning är ännu inte fastställd, den
kommer att hålla öppet enligt familjernas behov av dagvård under sommaren.
Hela daghemmet är stängt fredag 18 maj 2012 då personalen har planeringsdag.
De familjer som behöver dagvård den dagen meddelar i god tid och dagvård kan
ordnas vid behov med vikarier.
Familjerna får procentuella avdrag från barnomsorgsavgiften vid stängningarna
under höst-, jul- och sportlov. Avdrag för en måndags seme ster under juli månad
gäller för barn i heldagsvård. Möjlighet finns att söka avdrag för två månaders
sammanhängande semester. Under Humlans sommarstängning uppbärs ingen
avgift.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter om daghemmet
stängningar i enlighet med bilagan.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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BA RNOMSORGE N: TI DIGA RE HALV DAGS AVDEL NING BLI R HEL DAGS AVDEL NING FRÅN
OCH MED 01.01.2012
Soc § 124

Från och med januari 2011 har barnomsorgen fungerat enligt de omorganiseringar
som socialnämnden gick in för i december 2010. Omstrukture ringen innebar att
den tidigare halvdagsavdelningen ”Lillpigan” blev en heldagsavdelning ”Humlan”.
”Storpigan” (heldagsavdelningen) kallas numera för ”Fjärilen”. I praktiken innebar
detta att ”Humlan” fick längre öppethållningstider, för att även kunna ta emot barn
som är i behov av heldagsvård. Gruppassi stenten som tidigare funnits som extra
resu rs på båda avdelningarna gick över till ”Humlan”
Barnomsorg spersonalen önskar permanenta omstru ktureringen, vilket också är
nödvändigt för att kommunen skall kunna erbjuda dagvård för det tider som
familjerna önskar och är i behov av. Antalet barn i behov av heldagsvård är fler än
antalet platser på ”Fjärilen”, vilket betyder att båda avdelningarna behöver kunna
ha öppet till kl 16.00 (Lillpigan hade tidigare öppet mellan kl 9.00–14.00).
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår i samråd med daghemsföreståndaren att
socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att
omstru ktureringen skall permanentas från och med januari 2012.
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

03.10.2011

125

U TÖK NING AV B AR N TRÄDGÅ RDSL Ä RA R TJÄNS T PÅ DAGHEMMET NYCKELPIGA N
Soc § 125

Bilaga – Avdelningen Humlans schema över vårdtider och personalresu rser
Bilaga – Avdelningen Fjärilen schema över vårdtider och personalresurser
Planen är att tidigare halvdagsavdelningen ”Lillpigan” från och med år 2012 permanent
skall börja fungera som en heldagsavdelning (Humlan). Utgående från bilagorna kan
man konstatera att personalresu rserna är knappa, vilket främst beror på att
avdelningens öppettider blivit längre, totalt 2,5 h/dag. Enligt barnomsorg slagen kräv s det
en personal på 7 barn, dvs. nuvarande barngrupp på ”Humlan” behöver tre personal för
att täcka upp. För att täcka upp dagen räcker det inte med deltidsanställningar. Det som
behövs för ”Humlan” är en barnträdgårdslärare på 100 %, barnskötare på 65 % och en
barnskötare på 100 %, för att det skall fungera enligt barnomsorgslagens krav.
En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas. I nuläget är
den tjänsten inrättad på 72 % men skulle permanent behöva utökas till 100 % från
och med 01.01.2012 tillsvidare. En sådan utökning skulle innebära en kostnad på
ca 890,00 € månad (inklusive ålderstillägg och övriga avgifter), totalt ca 11 500,00
€/år och skulle förlänga barnträdgårdslärarens arbet sdag med 2 timmar, mellan kl
14.00–16.00.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Före slås även att socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och –
fullmäktige att barnträdgårdslärartjänsten inom barnomsorgen med placering på
avdelningen Humlan utökas f rån nuvarande 72 % till 100 % från och med
01.01.2012 tillsvidare.
Socialse kreteraren pre senterar följande information på sammanträdet:
- I nuläget har vi följande tjänster och befattningar inrättade och placerade på
avdelningen ”Humlan”: en barnträdgårdslärare på 72 %, en barnskötare på 65
% och en gruppassi stent på 65 %. Under hösten, fram till 31.12.2011, arbetar
barnträdgårdsläraren tillfälligt 100 %.
- Det har inkommit ytterligare två ansö kningar om barnomsorg sedan kallelsen
och avdelningarnas schema gick ut till nämnden.
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Soc § 125 forts.
-

Baspersonalresurse r på motsvarande avdelningar i Sund och Hammarland
presenterades inför nämnden:
o Sund: baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för 3-6
åringar som har öppet mellan kl 7.00–17.30, är tre heltidspersonal och
en på 78,4 % (alltså totalt 3,784 personal)
o Hammarland: Baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för
3-6 åringar som har öppet mellan 7.00–16.30, är 3 personal på 100 %,
men personalen arbetar alla på egen begäran 80 %. De har även
tillgång till en gruppassistent som finns anställd inom daghemmet.
(alltså 2,4 personal + gruppassistent resurs enligt behov). För att det
skall fungera med denna personalstyrka kräv s att familjerna lämnar in
ett två veckors schema från familjerna för att kunna fördela
personalresu rserna.

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter föreslå inför kommunstyrel sen och – fullmäktige att
barnträdgårdslärartjänsten inom barnomsorgen med placering på avdelningen
Humlan utökas f rån nuvarande 72 % till 100 % från och med 01.01.2012 tillsvidare.
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INRÄTTA NDE AV BE FA TTNI NG SOM BA RNS KÖ TARE IN OM BA RNOMSORGE N
Soc § 126

Bilaga - Avdelningen Humlans schema över vårdtider och personalresurse r
Inom barnomsorgen har det sedan år 2002 funnits en tillfällig befattning som
gruppassistent. Befattningen som gruppassi stent har varit besatt ett år i taget enligt den
procent som behövts för att täcka upp personalbehovet på daghemmet Nyckelpigan.
Under år 2011 har gruppassi stenten arbetat 65 %.
I och med att behovet av heltidsplatser på daghemmet Nyckelpigan har ökat, har
socialnämnden gått in för att båda avdelningarna, ”Fjärilen” och ”Humlan”, skall börja
fungera som heldagsavdelningar. Detta innebär att barngruppen på ”Humlan” har blivit
större och öppettiden har förlängts med 2,5 h/dag. Enligt barnomsorgslagen får en
personal ha 7 barn i åldern 3-6 år. Detta innebär att inför år 01.01.2012 behövs det tre
personal på avdelningen ”Humlan”. För att täcka upp dagen räcker det inte med
deltidsanställningar. Det som behövs för ”Humlan” är en barnträdgårdslärare på 100 %,
en barnskötare på 65 % och en barnskötare på 100 %, för att det skall fungera enligt
barnomsorg slagens krav.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att den tillfälliga befattningen som gruppassistent
upphör från och med 01.01.2012 och att kommunen istället går in för att inrätta en
befattning som barnskötare på 100 %, inom barnomsorgen med placering främst på
avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012 tillsvidare. Grundlönen är 2 112,00
€/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A. Befattningsbeskrivning för barnskötare finns
sedan tidigare.
Socialse kreteraren pre senterar följande information på sammanträdet:
-

Baspersonalresurse r på motsvarande avdelningar i Sund och Hammarland
presenterades inför nämnden:
o Sund: baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för 3-6
åringar som har öppet mellan kl 7.00–17.30, är tre heltidspersonal och
en på 78,4 % (alltså totalt 3,784 personal)
o Hammarland: Baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för
3-6 åringar som har öppet mellan 7.00–16.30, är 3 personal på 100 %,
men personalen arbetar alla på egen begäran 80 %. De har även
tillgång till en gruppassistent som finns anställd inom daghemmet.
(alltså 2,4 personal + gruppassistent resurs enligt behov). För att det
skall fungera med denna personalstyrka kräv s att familjerna lämnar in
ett två veckors schema från familjerna för att kunna fördela
personalresu rserna.
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Soc § 126 forts.
Vidare kan vi konstatera att om personalresurserna på ”Humlan” utökas enligt förslag i
§ 125 och § 126 och § 127 innebär det följande:
-

Barnträdgårdslärare 72 % blir 100 %

-

T idigare gruppassi stent på 65 % blir barnskötare på 100 %

-

Barnskötare 65 % utökas med 6,5 % (se § 127) för att täcka upp ADM-tid för
daghemsföreståndaren

Ovanstående ger oss en personalresurs på 2,65 personal på en heldagsavdelning med
20 platser för 3-6 åringar med öppettid mellan kl 8.30–16.00.
Jan-Anders Öst röm föreslår att nämnden besluter att inleda rekryte ringen av barnskötare
förutsatt att kommunsty relsen godkänner inrättandet. I annonseringen bör det framgå att
anställning sker förutsatt att fullmäktige godkänner förslaget. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att den
tillfälliga befattningen som gruppassi stent upphör från och med 01.01.2012 och att
kommunen istället går in för att inrätta en befattning som barnskötare på 100 %, inom
barnomsorgen med placering främst på avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012
tillsvidare. Grundlönen är 2 112,00 €/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A.
Befattningsbeskrivning för barnskötare finns sedan tidigare. Nämnden besluter också att
föreslå inför kommunstyrelsen att styrelsen godkänner att rekrytering får inledas, dock så
att anställningen är villkorad av att fullmäktige godkänner förslaget.
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FÖRSL AG TIL L LÖSNI NG FÖ R DAGHEMSFÖ RES TÅ NDA RENS A DMNIS TRA TIV A TI D
Soc § 127

Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att se över möjligheter till att
lösa daghemsföreståndarens administrativa arbetstid. I nuläget har
daghemsföreståndaren ca 45 minuters administrativ arbetstid per dag (i samband med
barnens vila). Detta har nu blivit otillräckligt i och med att de administrativa
arbetsuppgifterna har ökat under åren. Daghemmet har bland annat utökats med en
småbarn savdelning, vilket innebär ytterligare 12 barnomsorg splatser och tre
heltidspersonal som daghemsföreståndaren även skall ansvara för.
Daghemsföreståndaren kommer även att få mer uppgifter och mer nytt att sätta sig in i i
och med det nya ekonomisystemet, speciellt när det gäller budgetering och
godkännande av fakturor.
Det bästa skulle vara om daghemsföreståndaren kunde ha en eftermiddag vi veckan, en
sammanhängande tid på ca 2,5 h, som kunde användas till ADM. För att detta skall vara
möjligt måste daghemsföreståndaren gå ifrån barngruppen och vid behov behöver en
upptäckande resurs ta s in. Det finns barnskötare inom barnomsorgen som arbetar deltid
som under en prövoperiod, vid behov, skulle kunna fungera som upptäckande resurs,
utöver den ordinarie arbetstiden. Under ett prövoår skulle man få se hur ADM
uppgifterna utvecklas och om en lösning på en sammanhängande ADM-tid innebär att
daghemsföreståndaren kan arbeta mer effektivt. I budgetförslaget inför år 2012 finns
medel reserverat för detta ändamål, alltså medel för barnskötare 6,5 %/månad, vilket
motsvarar en ko stnad på 2 400,00 €/år.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda förslaget att det
rese rvera s medel för 6,5 %/månad upptäckande barnskötarre su rs för
daghemsföreståndarens administrativa arbetstid under en prövoperiod år 2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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REKRY TERI NG AV VIK ARIE RA NDE SOCI ALSE KRE TE RA RE
Soc § 128

Kommunfullmäktige fastställde rekryteringsgruppen för vikarierande socialse kreterare
den 15.09.2011 § 60. I gruppen igår Jan-Anders Öström, Rune Söderlund, Gunder
Eriksson och Henrietta Hellström. Öst röm är gruppens ordförande och
socialse kreteraren har fungerat som se kreterare.
Vikariatet har varit utlyst med sista ansö kningsdag 30 september. Gruppen har sitt första
möte måndagen den 3 oktober kl 18.00.
På socialnämndens sammanträde den 3 oktober presenterar gruppens ordförande JanAnders Ö ström om hur re kryteringen framskridit hittills.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar sig informationen som
presentera s på mötet, till kännedom.
Ordförande Jan-Anders Ö ström berättar att det inkommit fem ansö kningar. T vå personer
kommer i nuskedet att kallas till intervju.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SJÄLVRISKAN DEL I TAXA FÖ R F ÄR D TJÄ NS T ÅR 2012
Soc § 129

Kommunfullmäktige beslutade att självriskandelen för färdtjänst enligt
socialvårdslagstiftningen bibehålles till 25 % av resans pris under år 2011. Priset
uppgår dock till minst 5 € per re sa. Antalet resor är begränsat till åtta enkelresor
per månad. Självriskandelen för färdtjänst för personer med grava handikapp följer
Handikappservicelagens bestämmelser och beräkningsg rund liksom biljettpriser för
personbefordran i busslinjetrafik i landskapet Åland enligt tidigare ordning.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och kommunfullmäktige att självriskandelen i taxorna för
färdtjänst hålls oförändrade inför år 2012.
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

03.10.2011

130

TAXA FÖR FÖ R- OCH E FTERMID DA GSVÅR DEN ÅR 2012
Soc § 130

Under år 2011 har taxan för eftermiddagsvården motsvarat 65 % av
barndagvårdens taxa och taxan för endast förmiddagsvård ha r mot svarat 30 % av
barndagvårdens taxa.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att nämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse
och kommunfullmäktige att taxan för förmiddagsvård och eftermiddagsvård hålls
oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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HYRA FÖR S AMLINGSL OK ALEN I SOLG ÅR DEN S AMT EKERGÅ RDE N 2012
Soc § 131

Hyrorna för samlingslokalen i Solgården har under år 2011 varit följande:

Solgården (stora salen)
Hyra 2011
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna 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 hyre sbefriad.
Ekergården (samlingssalen)
Hyra 2011
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna 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 pen sionärer som åtnjuter
kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i
Solgården samt Ekergården hålls oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖRSL AG TIL L B UDGE T FÖR ÅR 2012 OCH EKONOMIPL AN FÖ R Å REN 2013-14
Soc § 132

Bilaga – Förslag till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2013-14, sifferdel på
kontonivå.
Bilaga – Budgetöverblick
Bilaga – Förslag till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2013-14, textdel
T ill kallelsen har bifogats förslag till budget för år 2012 samt ekonomiplan för åren 201314. 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 innebär en höjning av den totala budgeten på ca 4,4 % eller 106 076,80
€ från tidigare års budget. Enligt den fastställda rambudgeten för budgeteringen för år
2012 får socialnämndens externa utgifter inte överskrida 2 403 000,00 miljoner euro.
På grund av verksamhets förändringar inom äldreomsorgen och barnomsorgen är
budgetförslaget högre.
De största förändringarna finns inom följande resultatområden:
Socialkansliet: inventarier och experttjänster (textdel s.2).
Barnomsorgen/daghem: personalutökningar och inventarier (s.5-6)
Barnomsorgen/övrig barndagvård: Eftermiddagsvården (s. 8) och Hemvård sstödet år
2013-14 (s. 9).
Barnskyddet: Lönekostnader i samband med placering (s. 10), kostnader för
förebyggande barnskydd (s. 11).
Hemvård/hemtjänst: personalresu rser (s.15)
Serviceboende/Solgården: personalresurser (s. 16)
Annan service för åldringar/Ekergården: Renovering ev. utbyggnad (s. 16)
Specialomsorgen: Boendekostnader och specialfritidshem (s. 19)
Handikappservice/understöd till hushåll: behov av personliga assistenter ökar (s. 20)
Missbru karvården/rusvård: ser ut att öka (s. 22)
Övrig socialvård/utkomst stöd: ökning i samband med lagförändring (s. 24)
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda förslaget till budget år
2012 och ekonomiplan för åren 2013-14 inför kommunstyrelse och – fullmäktige
Jan-Anders Öst röm föreslår att socialnämnden besluter att överlämna budgetarbetet till
kommunsty relsen. T extdelen korrigeras enligt förändringar som socialnämnden beslutit
om i enskilda ärenden under sammanträdet 3.10.2011 och att sifferdelen korrigeras
därefter. Förslaget får understöd.
-

Medel för nattjouren, 24 415,00 €, stry ks

-

Ekonomiansvariga Maarit Grönlund ser över lönebudgeteringen på socialkansliet
samt under Småpigorna (ser ut att fattas 15 000,00 € angående lönekostnader för
barnskötare)

-

Solgårdens verksamhetsintäkter se s över

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att överlämna budgetarbetet till kommunstyrelsen. T extdelen
korrigeras enligt förändringar som socialnämnden beslutit om i enskilda ärenden under
sammanträdet 3.10.2011 och att sifferdelen korrigera s därefter.
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BU DGE TJÄMFÖ RELSE
Soc § 133

Bilaga – Budgetjämförelse
Budgetjämförelse per 31.08.2011 har bifogats kallelsen. Av totala budgeten för
socialväsendet har 68,2 % nyttjats. När det gäller intäkter är följande ännu inte bokfört:
-

klientavgifter inom barnskyddet

-

ersättning för barnomsorgsplatsen som Ec kerö kommun säljer till Hammarlands
kommun

-

barnomsorg savgifter och avgifter för eftermiddagsvård för augusti månad

Utgifter som ännu sakna s är:
-

socialnämndens arvoden

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden antecknar budgetjämförelsen till
kännedom.
Rune Söderlund föreslår att äldreomsorgsledaren till nästa sammanträde utreder vad vi
betalat till DGH och vad vi ev. kommer att få tillbaka. Förslaget får understöd.
Jan-Anders Öst röm föreslår att äldreomsorgsledaren till nästa möte utreder
möjligheterna att sälja eller hyra ut platserna på DGH. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT : Socialnämnden besluter att anteckna budgetjämförelsen
till kännedom samt att äldreomsorgsledaren till nästa sammanträde utreder vad vi
betalat till DGH och vad vi ev. kommer att få tillbaka samt möjligheterna att sälja eller
hyra ut platserna på DGH.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 134

1. Förfrågan till socialnämnden i Hammarlands kommun/Ålands omsorg sförbund
k.f. angående intresse för samarbete gällande nattjour
2. Skrivelse till styrelse om tekni sk jour
3. En skriftlig fråga till Eckerö frivilliga brandkår
4. Budgetinformation till tekniska nämnden (biltak samt uppsnyggning av
Solgårdens gård)
5. Statistik för barn skydd sjourens verksamhet för perioden april-juli 2011.
6. Kårkulla samkommun: Meddelande om nyttjade dagar på Pixnekliniken för år
2011. Eckerö kommun har nyttjat noll (0) dagar.
7. Synpunkter i samband med påbörjad revision av år 2011. Socialse kreteraren
sänder ut dem till alla socialnämndsledamöter.
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