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SOCIAL NÄMNDEN

6567

07.05.2012

SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 65
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 66

Kerstin Wi kgren och Mikael Stjärnfelt föreslås 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 § 67

Socialse kreteraren före slår att § 69 Uthyrning av lägenhet i Ekergården dras
tillbaka då den föreslagna hyresgä sten har tagit tillbaka sin ansö kan samt att
komplettera listan med § 74 Sommarse me strar på Solgården.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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52
68

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.

Soc § 68

Bilaga – T re styc ken offerter
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och fullmäktige att från Martela införskaffa sex st yc ken bord med
stolar till Ekergårdens samlingssal. Pengarna skall tas från Rafael Mattsson s fond.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremitera ärendet till äldreomsorg sledaren för vidare
beredning och eftersö kning av en billigare lösning med motsvarande
krav specifikation.
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69

U THY RNI NG AV LÄGEN HE T I EKE RGÅRDE N
Soc § 69

Bilaga - ansökan
En lägenhet i Ekergården blir ledig från och med den 01.05.2012. De personer
som har lämnat in ansökan är:
Olov Mattsson
Matti Juhani Mäkelä
Carl-Erik Aunér
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att Olov Mattsson blir ny
hyresgä st i Ekergården lägenhet 3:3 från och med 01.05.2012 eller enligt
överenskommelse.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Ärendet drogs tillbaka av äldreomsorgsledaren då den föreslagna hyresgästen har
tagit tillbaka sin ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

07.05.2012

70

DAGHEMMETS SOMMARS TÄ NGNI NG OC H PERSO NALE NS SEMESTRA R
Soc § 70

Bilagor:
- När daghemmet är stängt 9 juli tom 3 augusti jobbar följande personal (1)
- Semester/ semesterpenning bytt i ledighet sommaren 2012: dagis (2)
- Byte av seme sterpenning i ledighet: dagis (3)
Inför sommaren 2012 har daghemmet planerat stänga under tiden 9 juli – 3 augusti
och de familjer som är i behov av dagvård under stängningen har haft möjlighet att
ansö ka om dagvård. Under ovanstående veckor ordnas alltså dagvård enligt
familjernas behov, enligt bilaga 1.
Det finns behov av dagvård under fyra veckor av stängningen och personalen har
därför möjlighet att ta ut längre semestrar och omvandla semesterpenning till ledig
tid, enligt bilaga 2 och 3.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anteckna ärendet till
kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att godkänna stängningen av dagis och semesterlistan.
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FORTS A TT ANS TÄLLNI NG AV PERSONLIG ASSIS TEN T
Soc § 71

Bilaga: läkarintyg
Närvårdare Frida Tiitta är anställd som personlig assistent på Nyckelpigan sedan
05.01.2009 till och med 15.06.2012. Tiittas arbete är bundet till ett enskilt barn som
börjar skolan hösten 2012. Barnet kommer dock finns kvar inom barnomsorgen till
skol starten och i anslutning till detta börjar T ess Mattsson på Nyckelpigan, som
också har behov en personlig assistent.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förlänga Frida Tiittas
anställning som personlig assi stent på 100 % dvs. 38,25 h/veckan på Nyckelpigan
från och med 16.06.2012 – 31.07.2016 eller så länge behovet finns. Lön enligt
avtal 04SOS06A med grundlön 2207, 49 €. Daghemsföreståndare Gun Sivén vill
behålla Frida T iitta som personlig assi stent och enligt Ålands kommunförbund
måste inte arbetet utannonseras då det fortsättningsvis fortlöpande föreligger ett
behov av personlig assi stent inom verksamheten. Anställningen ryms inom budget.
Henrietta Hellström anser att anställningen bör förlängas med i första hand ett år
eftersom det har varit tidigare praxis vid liknande anställningar. Henrietta får bifall
av resterande ledamöter.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att förlänga Frida T iittas anställning som personlig
assi stent på 100 % dvs. 38,25 h/veckan på Nyc kelpigan från och med 16.06.2012
– 31.07.2013. Lön enligt avtal 04SOS06A med grundlön 2207, 49 €.
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U TLYS NING AV BARN TRÄDG ÅRDSL ÄR AR TJÄNS T
Soc § 72

Ped. kand. Anna Åberg är anställd som barnträdgårdslärare på Nyc kelpigan
09.08.2010 – 31.07.2012, på 100 %. Det finns fortsättningsvis behov av
barnträdgårdslärare inom verksamheten på Nyckelpigan. Antalet födslar i
kommunen har senaste åren varit relativt många och man kan vänta sig att antalet
barn inom barnsomsorgen inte kommer minska.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden på kommunens anslagstavla utlyser
barnträdgårdslärartjänsten på 100 % i arbetsavtalsförhållande på daghemmet
Nyc kelpigan från och med 01.08.2012 tillsvidare. Lön enligt 05PKO02B, 2 458, 78
€. Anställningen ryms inom budget.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att återremitera ärendet till socialsekreteraren för
att ta reda på om Anna Åberg har förtur till befattningen och därmed bör anställas
utan utannonsering.
Socialnämnden besluter även att ge i uppdrag åt löneräknaren att uppgöra en lista
över befintliga tjänster och befattningar inom barndagvård och äldreomsorg,
avseende när de har inrättats, vilken omfattning de har samt vilka som innehar
dem.
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YTTR AN DE ÖVER L AGEN OM UTKOMSTS TÖD
Soc § 73

Bilaga: begäran om yttrande
Ålands landskap sregering har beslutat att ändringar ska göra s i lagstiftningen om
utkomst stöd. Landskap sregeringen begär utlåtande från kommunerna och önskar
sva r senast 29.05.2012.
I lagförslaget höjs grunddelen i det utkomststöd som enskilda människor beviljas
för att de på kort sikt ska kunna få sin försörjning ordnad och på längre sikt ges
bättre möjligheter att klara sig på egen hand.
Den föreslagna höjningen motiveras med att riskdagen har höjt grunddelen för
utkomst stödet i övriga landet, vilket innebär att vissa grupper stödtagare i
landskapet kommit i en situation där utkomst stödet är lägre i landskapet än i övriga
delar av landet, trots att det tidigare konstaterat s att matkostnaderna är högre i
landskapet än i övriga delar av landet.
Landskapsregeringens förslag innebär således att grunddelen i landskapet höjs till
samma nivå som i övriga delar av landet med kompletteringen att också en 10
procentig höjning av livsmedelsko stnadsdelen ska ske, för att kompensera för de
högre matkostnaderna.
För de personer som kan få utkomst stöd enligt den högsta grunddelen,
ensamstående och ensamförsö rjare, utgör höjningen 38,71 €/månad. Grunddelen
för övriga grupper av stödtagare höjs med lägre belopp. För den grupp som får den
lägsta höjningen, barn under tio år, uppgår höjningen till 25,55 €/månad.
Förslaget innebär att utkomst stödets grunddel förändras enligt följande:
1) 483, 64 € (tidigare 439, 65 €) för ensamboende och ensamförsö rjare
2) 411, 09 € (tidigare 373, 70 €) för andra personer som fyllt 17 år
3) 353, 06 € (tidigare 320, 94 €) för en person som fyllt 17 år och som bor hos
föräldrarna eller hos någon av dem
4) 338, 55 € (tidigare 307, 76 €) för barn i åldern 10 – 16 år
5) 319, 20 € (tidigare 290, 17 €) för barn under 10 år
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att omfatta Ålands
landskap sregerings förslag om ändring av landskap slagen (1998:66) om
tillämpning i landskapet Åland om lagen om utkomst stöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att inför kommunstyrel sen förorda förslaget.
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SOMMARSEMESTRA R PÅ SOLGÅR DEN
Soc § 74

Bilaga: sommarsemester år 2012
Personalen sö ker semeste r och seme sterpenningsledigt enligt bifogad lista.
Jan-Anders Öst röm anmäler sig jävig. Socialnämnden konstaterar att jäv inte
föreligger.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att godkänna semestra r
enligt lista.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att godkänna semesterlistan.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 75

1. Budgetuppföljning 1 januari - 31 mars 2012
2. Anskaffning av markise r till Solgården
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Punkt 1 anteckna s till kännedom.
Socialnämnden besluter att punkt 2 Anskaffning av marki ser till Solgården överförs
till T ekniska nämnden då det anses gälla fastighetsförvaltning.
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PARA GR AFER : 65-76, 72
BESVÄRS FÖR BU D
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller
verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över be slutet.
65-67, 68, 69, 72, 73, 75
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett
skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över
beslutet.
Paragrafer:
Enligt 15 § Förvaltningsproce ssL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsfö rbudet:

ANVISNING FÖR
RÄ TTELSEYR KA NDE
Myndig het till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Öv erbyv ägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 70, 71, 74, 76
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.
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Rättelseyrkan dets innehåll

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

Fogas till pro tokollet
BESVÄRS ANVIS NING
Besv ärsmyndighet och
besvärstid

Myndig het till vilken besv är
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring söka s genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sö kas 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 postadre ss
Ålands Förvaltningsd omstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 64
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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Besv ärsskrift

I besvärsskriften skall uppges:
•
•
•
•

ändringssö kandes namn, yrke, 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 y rke, boningsort och postadress
anges
T ill besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller
officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden
skall räkna s.

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 god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.

Tilläg gsupp gifter
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