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03.12.2012

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
SN § 158
BESLUT:
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
SN § 159
Henrietta Hellström och Britt Berthén-Eklund föreslås som
protokolljusterare. Protokolljustering efter mötet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SN § 160

SN § 169 Delgivningar kompletteras med punkt 3. ÅHS: Till
socialnämnderna och de kommunala äldrevårdsinstitutionerna
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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10.10.2012.
03.12.2012

KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD
SN § 155
Kerstin Wikgren informerar om att hon sökt i protokoll från socialnämnd,
styrelse och fullmäktige och att det senaste verifierade beslutet gällande
närståendevårdsstöd finns i kommunfullmäktiges protokoll från
29.01.2009.
Rune Söderlund föreslår att ärendet remitteras till socialsekreteraren för
utredning av vilket beslut som är det senaste och att det tas upp till
behandling. Förslaget får understöd.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att ärendet remitteras till socialsekreteraren för
utredning av vilket beslut som är det senaste och att det tas upp till
behandling.
SN § 161
Bilagor:
- 1. Kfg beslut 26.02.2009 § 28
- 2. Mail från Eva Gottberg 14.10.2012
- 3. Protokoll Kst 21.04.2009 § 125, utlåtande till ÅFD, ÅFD beslut nr
98 den 18.12.2009 (delas ut på mötet, konfidentiellt).
Fullmäktige fastställde den 26.02.2009 § 28 principer och arvodesstadga
för närståendevården i Eckerö kommun, utgående från då bifogad bilaga.
I bilagan till kfg:s beslut, ”lagförändring gällande närståendevård fr.o.m.
2009”, framkommer på sida 2 att närståendevårdsstödet beviljas för en
period om minst 1 månad och retroaktivt om högst 6 månader bakåt från
ansökningsdagen med giltigt läkarintyg.
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10.10.2012.
03.12.2012

Forts SN § 161
Socialnämnden har sedan kfg:s beslut den 26.02.2009 vid flera tillfällen
beviljat närståendevårdsstöd 6 månader retroaktivt från
ansökningsdagen. Socialnämnden har därmed redan tidigare tolkat kfg:s
beslut den 26.02.2009 så att närståendevårdsstöd kan beviljas 6
månader retroaktivt och också tillämpat bestämmelserna.
Enligt e-post från docent Eva Gottberg den 14.10.2012 (se bilaga 2) finns
i lagen om närståndevårdsstöd inga särskilda bestämmelser gällande
retroaktivt arvode. Retroaktivt arvode förbjuds inte i lagen och Gottberg
anser därmed att kommunen kan betala arvode 6 månader retroaktivt
med förbehåll att alla klienter får lika behandling.
Ålands förvaltningsdomstol har i och med beslut nummer 98/2009 den
18.12.2009 (se bilaga 3) i ett närståendevårdsärende beviljat en klient
närståendevårdsstöd sex månader retroaktivt med hänvisning till att kfg
den 26.02.2009 beslutat att närståendevårdsstöd beviljas 6 månader
retroaktivt med giltigt läkarintyg.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att på basen av
kfg:s beslut den 26.02.2009 § 28, Eva Gottbergs svar den 14.10.2012
och ÅFD:s beslut den 18.12.2009 göra bedömningen att
närståendevårdsstöd kan beviljas 6 månader retroaktivt.
Ledamot Hellström föreslår en återremittering av ärendet, att man
inväntar ytterligare svar på frågor angående § 7,8, 10 och 11 i lagen om
närståendevårdsstöd, angående retroaktiviteten, som Kerstin Wikgren
sänt till Eva Gottberg. Kerstin Wikgren understöder förslaget.
Socialnämnden röstar i ärendet, JA röst för socialsekreterarens förslag
och NEJ röst för Hellströms förslag. Tre ledamöter röstar JA och två
ledamöter röstar NEJ.
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Forts SN § 161
Rune Söderlund, Britt Berthén-Eklund och Jan-Anders Öström röstar för
socialsekreterarens förslag.
Henrietta Hellström och Kerstin Wikgren röstar för Hellströms förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att på basen av kfg:s beslut den 26.02.2009 §
28, Eva Gottbergs svar den 14.10.2012 och ÅFD:s beslut den
18.12.2009 göra bedömningen att närståendevårdsstöd kan beviljas 6
månader retroaktivt.
Henrietta Hellström och Kerstin Wikgren reserverar sig mot beslutet.
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UPPDATERING AV NÄRSTÅENDEVÅRD
SN § 162
-

Bilagor:
Broschyr
Ansökan
Vård- och serviceplan
Bedömningsmaterial
Avtal
Underlag för närståendevårdsarvode
Kriterierna för närståendevård godkändes av kommunfullmäktige den
26.02.2009 § 28. Idag finns ett behov av revidering av kriterierna och
omarbetning av närståendematerialet.
Alla bilagor är i sin helhet nytt material.
Kriterierna är genomarbetade i sin helhet. Grunden utgår från Eckerö
kommuns tidigare kriterier och är nu till vissa delar förändrade och
kompletterade i enlighet med andra åländska och fastländska
kommuners kriterier. Ersättningsnivån för kriterium 1-3 är i enlighet med
tidigare beslut, men ett fjärden kriterium förslås nu tillkomma för personer
med mycket högt vårdbehov. Tanken är att anhöriga som vårdar mycket
allvarligt sjuka närstående, t.ex. för palliativ vård, ska kunna frånvara från
sitt ordinarie arbete och sköta sin anhörige med närståendevårdsstöd
som enda ekonomiska ersättning.
Materialet är utformat så att vård- och serviceplanen mer än tidigare ger
en tydlig bild av de individuella behoven. Enligt bedömningsmaterialet
ska den vårdbehövande uppfylla minst alla kriterier i en kategori för att
beviljas närståendevård enligt denna, vilket innebär att riskerna minskas
för tolkning kring vilken kategori en vårdbehövande tillhör. Enligt förslaget
ska närståendevårdarna månatligen genom inlämnande av underlag för
närståendevårdsarvode rapportera sin arbetstid och eventuell frånvaro till
byråsekreteraren, detta för att minska risken för att arvode utbetalas för
icke arbetad tid.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
SOCIALNÄMNDEN

162

7

03.12.2012.

Forts SN § 162
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda de nya
närståendevårdskriterierna inför kommunstyrelsen och –fullmäktige.
Socialnämnden förordar att kommunen går in för att använda
kategorierna 1-4.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och –fullmäktige,
nya kriterier för närståendevårdsstöd, med föreslagna ändringar.
Föreslås också nya ersättningsnivåer, ersättningsnivåerna 1 och 3 är
lagstadgade och 2 och 4 är kommunens egna.
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DELEGERING AV BESLUT ANGÅENDE NÄRSTÅENDEVÅRDSSTÖD
SN § 163
Nytt är också att inte bara behovet av närståendevård utreds av socialsekreteraren
och äldreomsorgsledaren, utan att besluten också föreslås fattas av tjänstemännen
gemensamt. Motiveringen till detta är att det är tjänstemännen som möter
klienterna och utreder ärendet och kan göra en samlad bedömning på basis av
utredning, utbildning och yrkeskunnande. Det är omöjligt att som tjänsteman
överföra den samlade kunskapen och bedömningen i det enskilda ärendet till
ledamöterna på ett sådant sätt att de kan göra en kvalitativ bedömning. Beslut
gällande närståendevårdsstöd tas, enligt de stickprov som gjorts, på fastlandet
uteslutande av tjänstemän. Också i Sverige beslutar tjänstemännen om beviljande
av närståendevårdsstöd. På Åland övergår man i allt fler kommuner till att delegera
beslutanderätten till tjänstemännen.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreterarens föreslår att beslut om närståendevårdsstöd framöver tas på
tjänstemannanivå.
Ledamot Hellström föreslår att socialnämnden besluter att delegera beslut
angående närståendevårdsstöd till tjänstemännen förutsatt att kommunfullmäktige
godkänner de nya kriterierna för närståendevårdsstöd. Förslaget får understöd.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att delegera beslut angående närståendevårdsstöd till
tjänstemännen förutsatt att kommunfullmäktige godkänner de nya kriterierna för
närståendevårdsstöd.
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ANNONSERING AV EXTRA RESURS/KÖKSBITRÄDE TILL SMÅPIGORNA
SN § 151

-

Bilaga:
Småpigorna hösten 2012
Personal på småbarnsavdelningar
Statistik över övertid (bifogas på mötet)
Statistik över närvaro vecka 36 – 37 (närvarolistor för hela hösten 2012
tillkommer på mötet)
Småbarnsavdelningen Småpigorna har 12 platser och i dagsläget en
barnträdgårdslärare och två barnskötare på 100 %. Till det ordinarie
arbetet tillkommer att personalen på Småpigorna utför extra arbete: de
lagar frukost, tar emot matlådor, kontrollerar temperaturer på mat, tar
emot eftismatvaror och för det till deras lokal, tillagar mellanmål och
diskar efter varje måltid. Sammanlagt tar dessa extra uppgifter ca. 2,5
timme per dag. Barnträdgårdsläraren granskar fakturor och
sammanställer månadsavgiftslistor och personalens måltidslistor.
Efter att ha ringt runt till andra småbarnsavdelningar på Åland kan
konstateras att ingen annan avdelning med 12 platser har endast tre
personal. Dessa har förutom tre personal även extra resurser i form av
assistenter, poolresurser och/eller köksbiträde/städ.
När man ser på barnens dagvårdstider från och med hösten 2012 kan
konstateras att personaltätheten inte är tillräcklig. Åtta barn varav ett
barn som är under ett år (och därmed upptar två platser) är i dagsläget
inskrivna på Småpigorna. Öppethållningstiderna blir som följd långa;
mellan kl. 7.00 – 17.00 fem dagar i veckan. Barnen har långa dagar på
grund av föräldrarnas långa arbetstider och restider.
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Forts SN § 151
Trots att det nu på Småpigorna inte är fler inskrivna än åtta (nio) barn,
kan personalen i enlighet med barnomsorgslagen § 9 ”för barn under tre
år ska finnas minst en anställd för fyra barn”, inte täcka upp barnens
dagvårdstider. Antingen är personalen för få på morgnarna eller på
eftermiddagarna. Enligt lagen får man inte heller vara färre personal än
enligt lag under vissa tider om dagarna. På Småpigorna är man nu färre
personal än enligt lag varje morgon och eftermiddag. Situationen leder till
att den personal som arbetar mittpasset inte vet när den kan sluta för
dagen utan ofta arbetar på övertid. Se bifogad statistik över övertid. Det
beror på att det för det mesta är 5-6 barn kvar på Småpigorna efter kl. 15
- 16.00, vilket innebär att inte en personal enligt lagen kan lämnas ensam
kvar. Se bifogad statistik över närvaro hösten 2012.
Tidigare har personalen ständigt arbetat övertid. Man har på det sättet
sett till så det finns personal under hela dagarna, men personaltätheten
har inte uppfyllts i lagens mening.
Det finns idag fem lediga platser på Nyckelpigan. Ett barn som fyller tre
år i november skulle kunna flyttas från Småpigorna till stora sidan. Man
bör dock ställa sig frågan om man framledes vill ha ett småbarnsdagis
med 12 platser eller ej.
Till våren 2013 är också ytterligare ett barn redan anmält men
förmodligen kommer flera. Blir barnen flera kommer situationen bli ännu
mer belastande för personalen. Personalen behöver då ständigt arbeta
övertid och kommer trots det inte att uppfylla barnomsorgslagens krav på
att det ska finnas minst en anställd på fyra barn. Även om behovet av
dagvård något kan variera till följd av föräldrarnas arbeten, kan
konstateras att personaltätheten inte ens i bästa fall är tillräcklig.
Förmodligen kommer behovet att finnas kvar så länge Småpigorna finns
kvar i Premonthuset.
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Forts SN § 151
För att personalen ska räcka till för 12 barn och ha möjlighet att utföra de
extra uppgifter som idag är ålagda dem, krävs en personalstyrka på 3
heltid plus en extra resurs på 50 %. En barnskötare är för uppgiften
lämpligast.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden godkänner en anställning
av en extra resurs, en barnskötare på 50,00 % av heltid under perioden
01.01.2013 – 31.12.2013. En sådan anställning skulle innebära att man
uppfyller personaltätheten enligt barnomsorgslagen § 9 och mer tid
skulle finnas för utförande av de extra uppgifterna. Lön utgår från
barnskötare 04SOS06A, 2 207,49 €. Förslaget innebär en sammanlagd
kostnad om 17 151 €.
Britt Berthén-Eklund föreslår att ett köksbiträde anställs som extra resurs
istället för en barnskötare. Förslaget får understöd av Rune Söderlund
och Henrietta Hellström.
Jan-Anders Öström föreslår att den extra resursen utvärderas inför
budgetarbetet 2014. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att anställa en extra resurs, ett köksbiträde på
50 % av heltid under perioden 01.01.2013 – 31.12.2013 under
förutsättning att fullmäktige beviljar budgetmedel. Lön utgår från
06RUO060, 1 816,20 € för heltid.
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SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att annonsera
efter en extra resurs i Eckerö info i december samt på AMS hemsida,
enligt följande annonsförslag. Föreslås att val och beslut om anställning
görs av barnträdgårdslärare Benita Nilsson och socialsekreteraren.
Socialnämnden söker en extra resurs/köksbiträde på 50 %, till
Småpigorna. Arbetet innebär att i första hand ansvara för maten i
samband med måltiderna men vid behov även hjälpa till i barngruppen.
Arbetet inleds den 14 januari, eller enligt överenskommelse, och pågår
fram till 31.12.2013. En prövotid på 2 månader tillämpas. Lön utgår från
06RUO060, 1 816,20 € för heltid. Sänd din ansökan per e-post till
info@eckero.ax senast 20 december 2012
Förfrågningar: kontakta barnträdgårdslärare Benita Nilsson tfn 38096
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag och preciserar att Benita Nilsson
får besluta om val om person som anställs och att socialsekreteraren tar
beslut om anställning.
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03.12.2012.

ANHÅLLAN OM MODERSKAPSLEDIGHET
SN § 165

Linda Willford, ordinarie närvårdare på 100 % inom äldreomsorgen, har lämnat in
anhållan om moderskapsledighet. Moderskapsledigheten börjar 11.01.2013.

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beviljar moderskapsledighet för tiden
11.01.2013 – 11.11.2013.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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MODERSKAPSVIKARIAT INOM ÄLDREOMSORGEN
Soc § 166

En ordinarie närvårdare på 100 % inom äldreomsorgen, har beviljats
moderskapsledighet för tiden 11.01.2013 – 11.11.2013. En vikarie behövs under
moderskapsledigheten.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beslutar att lediganslå och annonsera
efter en moderskapsvikarie för tiden 11.01.2013 – 11.11.2013, med eventuell
förlängning. Behörighetskrav närvårdare och med grundlön 2 250,13 €/månad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag. Sista ansökningsdag 20 december 2012,
Linda Willford och Henrietta Hellström går igenom ansökningarna och gör urval till
intervjuer. Linda Willford, Henrietta Hellström och ev. nya äldreomsorgsledaren gör
intervjuer och kommer med ett förslag på anställning till nämnden i januari.
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ANHÅLLAN OM ANSTÄLLNING I SAMBAND MED LÄROAVTAL
Soc § 167

Åsa Häggblom är anställd, till årets slut, som extra resurs på 50 % för en klient
som är i behov av extra stöd samt det behövts hjälp i vård – och omsorgsarbetet.
Fullmäktige har inrättad den befattningen som närvårdare på 50 % från och med
01.01.2013.
Närvårdarutbildningen på läroavtal som Åsa Häggblom har gått, kommer att
fortsätta till maj/juni 2013. Åsa Häggblom är anställd som vikarie som extra resurs
till 31.12.2012.

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
läroavtalsutbildningen till närvårdare och att Åsa Häggblom vikarierar som
närvårdare 50 %, under tiden 01.01.2013-30.06.2013.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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AVTAL RÖRANDE SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD
SN § 108

Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Eckerö kommun har varit med i pilotprojekt för sammanhållen hemvård
under tiden 01.03.2011-31.01.2012. Inom pilotprojektet har hemtjänsten
vid behov utfört insulin- och fragmingivning, blodtrycksmätning, sårvård,
benlindning och kateterspolning medan hemsjukvården har utfört t.ex.
tillsynsbesök, tagit ut sopor och hämtat posten. Under pilotprojekttidens
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 också annan hjälp och vård. Personalen upplevde att
arbetet flöt på smidigare eftersom man inte behövde vänta på
hemsjukvårdspersonal för att ge t.ex. insulin.
Syftet med avtalet är att om hemtjänsten utför dessa vårdrelaterade
uppgifter kunde hemsjukvården istället erbjuda mer avancerad sjukvård i
hemmet innan de äldre behöver flyttas till en annan vårdnivå, vilket skulle
gynna både hemvårdsklienterna och vara samhällsekonomiskt effektivt
totalt sätt. Att ha sammanhållen hemvård ger bättre kvalitet för klienterna
då en och samma personal kan utföra flera uppgifter 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 ordinarie
personal kan utföra hemsjukvårdsuppgifter.
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Forts SN § 108
Avtal (bilaga) har tagits fram för ”Sammanhållen hemvård” av
arbetsgruppen som tillsattes via ÅHS. Arbetsgruppen har bestått av
representanter för ÅHS, Ålands Kommunförbund, Mariehamns stad,
Eckerö kommun och skärgården. De kommuner som deltar i
sammanhållen hemvård skall underteckna avtalet. ÅHS skall
sammankalla berörda kommuner för en genomgång av avtalet hösten
2013.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren 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 form 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 ska 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 Hellströms förslag.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen föreslå att avtalet i
dess nuvarande form inte godkänns. Vidare föreslår socialnämnden att
det 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 enligt vad tjänsten kostar att
producera.
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Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård, tidigare version
Avtalet om sammanhållen hemvård har nu omarbetats.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att ta del av
avtalet och föreslår att det förs till kommunstyrelsen för godkännande.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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DELGIVNINGAR
SN § 169
1. Ålands omsorgsförbund: inkommet 2.11.2012
2. Budgetuppföljning per oktober 2012.
3. ÅHS: Till socialnämnderna och de kommunala äldrevårdsinstitutionerna.
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