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4749

02.04.2012

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 47
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 48

Britt Berthén-Eklund och Kerstin Wikgren före slås som proto kolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 49

Socialse kreteraren före slår att tilläggen Uppdatering av självrisk för färdtjänst
enligt HSL, enligt Ålands författningssamling 24/2011, Klagomål gällande
vårdinrättning samt Tillsynsärende – Ålands motivations- och behandlingscenter
görs under § 60 Delgivningar. Tilllägget Virtuprojektets fortlevnad föreslås även
under § 60.
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

02.04.2012

50

VIR TU -PROJEK TET
Soc § 50

Bilaga:
- Information kring Virtu- projektet
- T imredovisning 01.08 - 29.02.2012
Virtu är ett EU-projekt som pågår från maj 2010 till april 2013, där bl.a. Estland,
Åboland och Åland ingår. På Åland ingår Högskolan på Åland och Eckerö
kommun. Målet är att öka livskvaliteten hos äldre hemmaboende genom ökat
socialt liv, ökad trygghet och hälsoförebyggande arbete. Arbetet utförs pra ktiskt
genom videokonferensteknik mellan äldre sinsemellan, hemtjänstpersonal och
äldre, äldre och anhöriga samt genom planerade sändningar. Eckerö kommun gick
med i projektet efter förfrågan från Ålands landskap sregering. Projektet finansieras
till 75 % av EU. 24,566 % finansieras av landskapet Åland och 0,434 % av Eckerö
kommun. Detta innebär att Eckerö kommun betalar 312 € av en budget på 71 895
€.
Sedan 25.07.2011 är Jenny Husell anställd som projektassi stent för Virtu-projektet.
Äldreomsorgsledare Pauliina Körkkö är proje ktledare sedan år 2010. I budgeten
ingår ca 30 % arbetstid för projektledaren i projektet. Pauliina Körkkö har doc k
arbetsuppgifter omfattande 100 % inom Eckerö kommun. Detta har inneburit att
Körkkö inte hunnit utföra sina projektledaruppgifter. Dessa uppgifter har istället i
praktiken projektassistent Hu sell utfört sedan augusti 2011, samtidigt med de egna
ordinarie projekta ssistentuppgifterna.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår efter disku ssion med kommundirektören och Pauliina
Körkkö att socialnämnden besluter att projektassi stenttjänsten omvandlas till
projektledare från och med 01.08.2011 till 31.12.2012.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN
Forts. § 50

02.04.2012

50

Retroaktivt för perioden 01.08.2011 till 31.03.2012 bör således 2 107,52 € dvs.
263,44 €/månad utbetalas till Jenny Husell. Lönen bör justeras med halvtidslönen
263,44 €/månad från och med 01.04.2012 till 31.12.2012. Körkkö har inte erhållit
löneutbetalningar som planerat under perioden 01.08.2011 – 31.03.2012, då hon
på grund av tidsbrist inte som planerat kunnat redovisa arbetade timmar som
projektledare. Körkkö har sammanlagt redovisat 13,5 timmar av planerade 123,2
timmar som projektledare under perioden 01.08- 29.02.2012. Omvandlingen av
projektassi stenttjänsten till projektledare innebär inga merkostnader för Ec kerö
kommun, utan i praktiken endast en omfördelning av projektets budget för 2011
samt en merko stnad för projektet på 311,31 € år 2011, vilket finns att tillgå.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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AR BE TSGRUPP FÖ R ÅLDRI NGSFO ND
Soc § 51

Bilaga: befolkningsprognos
I slutet på mars 2011 tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp bestående av JanAnders Ö ström, Magnus Jansson, Birgitta Blomqvist och Pauliina Körkkö.
Uppgiften var att framlägga förslag till den långsiktiga förvaltningen och
användningen av testamenterad gåva till åldringsvården i Eckerö kommun.
Arbetsgruppen har haft sex möten varav tre har varit studiebesök. Studiebesöken
har varit till Föglö, Jomala och Saltvik där vi har bekantat oss med olika
boendeformer. Arbetsgruppen kom fram till att lägenheterna på Ekergården
behöver renoveras så att de blir handikappvänliga. Dessutom behöver vi flera
seniorboenden, ett mellanting mellan hemma och Solgården. Motiveringen finns i
befolkningsprognosen (bilaga) som visar att antalet 65+ kommer att stiga inom de
närmaste åren. Arbetsgruppen kom fram till att ha en länga till med fem lägenheter.
Lägenheterna kunde vara något liknande som de vi har på Ekergården. När man
blir äldre vill man bl.a. slippa gräsklippning och snöskottning och flytta till en
lägenhet. Nuvarande kö k är för litet och stora salen behöver se s över, likaså bastu
och tvättstuga.
ARBET SGRUPPENS FÖ RSLAG:
Arbetsgruppen föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillsätta
en byggnadskommitté för att göra en projektering över renovering och
nybyggnation av Ekergården. Det är viktigt att ta med de äldres åsikter under
arbetets gång.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen före slå att tillsätta en
projekteringskommitté för renovering och nybyggnation av Ekergården. Det är
viktigt att ta med de äldres åsi kter under arbetets gång.
Från socialnämndens sida föreslås inför kommunstyrel sen att Jan-Anders Ö ström
och Kerstin Wikgren blir medlemmar i kommittén och att Pauliina Körkkö deltar
som sa kkunnig.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Eckerö den __/__201_

Sekr.
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52

INVES TERING TILL E KERG ÅR DEN
Soc § 52

Bord och stolar på Ekergårdens samlingssal behöver bytas till nya. Nästan alla
bord har olika storle k och några av dem är för låga att man skall kunna sitta
ordentligt. Det ser inte snyggt ut och det blir jobbigt med placering av borden vid
olika tillfällen.
Äldreomsorgsledare Pauliina Körkkö och närvårdare Birgitta Blomqvist har varit till
olika möbelbutiker för att komma med ett förslag på pris för sex styc ken bord med
stolar samt ett serveringsbord. T anken är att pengarna tas från Rafael Mattssons
fond.
Offerter för möblemanget presenteras på möte.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och fullmäktige att införskaffa sex styc ken bord med stolar till
Ekergården s samlingssal. Pengarna skall tas från Rafael Mattsson s fond.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremitera ärendet till äldreomsorgsledaren för vidare
beredning och framtagning av offerter då sådana inte kunde presentera s under
socialnämndsmötet.
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INVES TERING TILL SO LGÅ RDENS KÖK
Soc § 53

I dagsläget finns det ca 22 matklienter som bor i egna hem. 01.12.2010 beslöt
socialnämnden att hålla kvar befintliga mataskar som är av plast och som på kort
tid blir färgade av maten.
ÅMHM har gjort inspektion på Solgårdens kö k och i protokollet står det om
mataskar följande: ”Vid inspektionen framko m att mat so m utskickas varm vid
temperaturkontroller konstaterats ha en innertemperatur under +60 C vid
fra mko mst. Maten, so m skickas för stora, repiga och ohygieniska plastkärl, håller
trots styroxe mballage inte värmen. Maten skickas till riskgrupper som definieras
so m barn under fem år eller äldre med ofta nedsatt immunförsvar.”
Det finns möjlighet att köpa in engångsaskar som är mera lämpliga för hemkörning
av maten. Under engångsa skarna kan man sätta en värmekassett till de matlådor
som ska längre bort i kommunen.
Kostnader för maskin och
Sallad och efterrättaska r:
Mataskar:
Vakuumfilm:
Vakuum förp.maskin:
Värmeka ssett:

material:
722,50 €/år
2 211,30€/år
432,25€/år
1 380,00€
53,00 st.

Medel för ovanstående införskaffningar finns budgeterade för år 2012.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att införskaffa
engångsmataska r samt vakuumförpackningsma skin och övrigt enligt redovisade
ko stnader på sammanlagt 4 799,05 €.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att införskaffa engångsmataskar samt
vakuumförpac kningsmaskin och övrigt enligt redovisade ko stnader på sammanlagt
4 799,05 €.
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Protokollet framlagt till
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U THY RNI NG AV LÄGEN HE T P Å EKERGÅR DEN
Soc § 54

Bilaga: ansökan (delges på mötet)
Lägenhet 2 i Ekergården blir ledig från och med den 01.04.2012. Det finns en
inneliggande ansö kan som har kommit år 2010. Den personen som har sö kt är XX.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att XX blir ny hyre sgäst i
Ekergården lägenhet 2 från och med 16.04.2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att XX blir ny hyresgäst i Ekergården lägenhet 2 från och
med 16.04.2012.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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REKOMMEND A TIONER FÖ R BEVILJ ANDE T OCH NYTTJA NDE T AV
BA RNOMSORGSPLA TSER IN FÖR HÖSTEN 2012
Soc § 55

Bilaga:
- Förslag till reviderade riktlinjer
- Exempel på uträkning av dagvårdsavgift
Socialnämnden beslutade enligt § 52/2011 om att fastställa riktlinjer och regler
angående möjlighet till och beviljandet av barnomsorgsplatser i kommunen. Enligt
§ 38/2012 reviderades riktlinjerna. Ytterligare behov av att revidera punkt fyra i
riktlinjerna föreligger dock.
Punkt fyra lyder ”föräldrar som står so m a rbetssökande 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.”
Barnomsorg savgiften räknas ut utgående från de senaste sex månadernas
inkomster alternativt senaste månadens inkomstuppgifter om de kan antas vara
representerande, samt riktlinjer i barnomsorgslagen. Om inkomsten understiger
lagstadgade inkomstgränsen berä knad utgående från antalet personer i hushållet,
förhöjd med minimibeloppet för fakturering, 23 €, innebär det att avgift ej tas ut.
Detta betyder att arbetssö kande föräldrar sällan avkräv s barnomsorg savgift,
förutsatt att de inte har en partner som är höginkomsttagare.
Om inkomsten varaktigt förändras till högre eller lägre belopp, men med minst 10
%, räkna s avgiften om för tiden därefter. Det är familjens skyldighet att till
kommunen redovisa förändrade inkomster.
Ett system där arbetssö kande men vikarierande föräldrar kan beviljas en lägre
barnomsorg savgift än barnomsorg slagens lagstadgade inkomstgränse r före skriver,
riskerar förfördela arbetande föräldrar eller leda till utnyttjande av sy stemet. Punkt
fyra i rekommendationerna har hittills aldrig tillämpats i Eckerö kommun, då de i
praktiken också medför administrativa svårigheter.
I Finström, Jomala eller Hammarlands kommun finns heller inte kriterier för
arbetssö kande men vikarierande föräldrar som medges i punkt fyra.
Barnomsorg savgiften räknas i dessa kommuner ut utgående från lagens riktlinjer,
vid behov på månadsbasis.
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Protokollet framlagt till
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Utdragets ri ktighet
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden stryke r punkt fyra i
rekommendationer för beviljandet och nyttjandet av barnomsorgsplatse r inför
hösten 2012. Detta då det är viktigt att beräkning av barnomsorgsavgifter utgår
från samma inkomstrelaterade kriterier för alla kommuninvånare och punkten i
praktiken leder till administrativa svårigheter.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att stry ka punkt fyra i re kommendationer för beviljandet
och nyttjandet av barnomsorgsplatser inför hösten 2012. Detta då det är viktigt att
beräkning av barnomsorgsavgifter utgår från samma inkomstrelaterade kriterier för
alla kommuninvånare.
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PRINCIPE R FÖR UTKOMS TS TÖDE T 2012
Soc § 56

Bilaga: principer för utkomststödet 2012
Det finns behov av en uppdatering av principer för utkomst stödet för Eckerö
kommun. Principer har framarbetats av socialsekreteraren på basis av Fin ströms
kommuns nya principer, samt tidigare principer i Eckerö kommun.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förordar godkännande av tillämpandet av principer för
utkomst stödet 2012.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremitera principer för utkomst stödet 2012 till
socialse kreteraren för uppdelning av dokumentet i lagstadgade och icke
lagstadgade punkter.
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POLICY FÖR VÅLD OC H HO T OM VÅLD
Soc § 57

Bilaga: policy för våld och hot om våld
Det finns på socialkansliet/kommunkansliet behov av en policy för våld och hot om
våld. Policyn innehåller information kring förebyggande arbete, agerande i
våldsutsatta situationer samt handlingsplan för kri sstöd och tidigare våldsamma
klienter.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förordar godkännande av tillämpandet av policy för våld och
hot om våld.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att socialsekreteraren tillför policy för våld och hot om våld
några förändringar och sedan inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
förordas för god kännande av tillämpande.
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VERKSAM HE TSBERÄ TTELSE ÅR 2011
Soc § 58

Bilaga: förslag på verksamhetsberättelse år 2011
Verksamhet sberättelse för år 2011 har av socialsekreteraren sammanställts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen
för år 2011. Verksamhetsberättelsen förs till kommunstyrelsen i samband med
bokslutet för år 2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att socialsekreteraren tillför verksamhet sberättelsen några
förändringar och sedan förs till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för år
2011.
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VIR TUP ROJEK TETS FORTLEVNAD
Soc § 59

Efter att ha hört projektassistent Jenny Hu sells presentation kring Virtu- projektet
anser socialnämnden att disku ssion kring Virtu- projektets framtid är viktig.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen före slår att
kommunsty relsen inbjuder Landskap sregeringen till en träff för disku ssion av
projektets framtid.
Jenny Husell föreslås även på tjänstemannanivå inbjudas till följande
socialse kreterart räff för att presentera Virtu-projektet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 60

1. Mariehamns stad: slutreglering av fältarbete och Alkohol- och drogmottagning år
2011
2. Budgetuppföljning februari 2012
3. ÅMHM protokoll
4. Uppdatering av självrisk för färdtjänst enligt HSL, enligt Ålands
författningssamling 24/2011.
5. Klagomål gällande vårdinrättning inkom 29.03.2012
6. Tillsynsärende – Ålands motivations- och behandlingscenter inkom 29.03.2012
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Anteckna s till kännedom.
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PARAGRAFER: 47-64
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning ellerverkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
47-49, 52, 56, 57, 58, 60
Besvär kan inte anf öras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt
rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan f ramställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och
postadress:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63
Y rkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan
anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkande kansökas genom kommunalbesvär endast av den
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 64
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges:
•
•
•
•

ändringssökandes namn, y rke, boningsort och postadress
vilket beslut som överklagas
vilka ändringar som yrkas i beslutet
motiveringar till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som
författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress anges
Till besvärsskriften skallfogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så godtid att dekommer
fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

