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SAMMAN TRÄ DE TS L AGLIG HE T
Soc § 77
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE
Soc § 78

Rune Söderlund och Henrietta Hellström föreslås som protokolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Soc § 79

Socialse kreteraren före slår att § 87 Delgivningar kompletteras med Ålands
omsorgsförbund: öppet hus och inbjudan till överläggning.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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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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Äldreomsorgsledaren har eftersö kt en billigare lösning och har inte hittat
motsvarande möbler med den kravspecifikation som skall finnas.
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 inför kommunstyrelsen och fullmäktige förorda att från
Martela införskaffa sex styc ken bord med 36 stolar till Ekergårdens samlingssal, för
en kostnad om 9 682,20 € inklusive frakt och installationsavgift, exkl. moms.
Pengarna skall tas från Rafael Mattsson s fond. Offerten i bilaga till protokollet.
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MOTIO N, INFÖ RANDE AV ÄL DRE RÅ D
Soc § 81

Bilaga – Motion: Införande av äldreråd
Sanna Söderlund inlämnade på fullmäktigemöte 19.4.2012 en motion om införande
av äldreråd. Fullmäktige har nu överfört ärendet till socialnämnden för beredning.
Enligt Söderlunds motion behöver Eckerö kommun ett äldreråd som bl.a. kan
bevaka, befrämja och påverka den äldre befolkningens ärenden. Det är viktigt att
de äldre får sin röst hörd. I Ec kerö kommun, med ca. 950 invånare, får den äldre
befolkningen lättare sin röst hörd än i en större stad eller kommun. ”T röskeln är
låg” för rådgivning och information eller för att få fram sin åsikt för
äldreomsorgsfrågor. Kommunen har också en aktiv pensionärsförening. När det
gäller äldreomsorgsfrågor för hela åländska befolkningen vore det dock bra med
äldreråd. Det kunde finnas en representant från varje kommun som kan föra den
äldre befolkningens talan.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden antecknar Sanna Söderlunds
motion om införande av äldreråd till kännedom.
Äldreomsorgsledaren drar tillbaka sitt förslag och föreslår istället att en förfrågan
angående ett gemensamt äldreråd för landskapet Åland skic ka s till
äldreomsorgsutredaren på Ålands landskapsregering. Ledamöterna understöder
enhälligt förslaget.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
En förfrågan angående ett gemensamt äldreråd för landskapet Åland skic ka s till
äldreomsorgsutredaren på Ålands landskapsregering.
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UT HYRNING AV LÄGENH ET I EK ERGÅ RDEN
Soc § 82

Bilaga – ansökan
En lägenhet i Ekergården blir ledig från och med den 01.05.2012. De personer
som har lämnat in ansökan är:
Matti Juhani Mäkelä
Carl-Erik Aunér
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att Matt Juhani Mäkelä
blir ny hyresgä st i Ekergården s lägenhet 3:3 från och med 01.06.2012 eller enligt
överenskommelse.
Lägenheten har uthyrts i brådskande ordning av sociala skäl och kan därför för
närvarande inte hyras ut. Söderlund föreslår att lägenheten hyrs ut till Mäkelä med
tillträde enligt överenskommelse när de nuvarande hyresgästerna flyttar ut.
Söderlunds förslag får understöd av övriga ledamöter.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Lägenheten på Ekergården hyrs ut till Mäkelä enligt överenskommelse när de
nuvarande hyresgästerna har flyttat ut.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

SOCIAL NÄMNDEN

04.06.2012

83

AN HÅL LA N OM ATT HYRA K ANS LIU TRYMMET P Å EKER GÅRDE N
Soc § 83

Nancy Eires anhåller muntligt om att få hyra kan sliutrymmet på Ekergården från
och med 01.06.2012 fram till 31.08.2012. Eires har hyrt kan sliutrymmet tidigare.
Eires kan ge lokalen ifrån sig under den här tiden i fall kommunen är i behov att
utrymmet.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att hyra ut
kan sliutrymmet till Nancy Eires från och med 01.06.2012-31.08.2012. Hyran för
lokalen är 154,35 €/månad.
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

04.06.2012

84

FORTS A TT ANS TÄLLNI NG EF TER PRÖVO TID
Soc § 84

Janevir Mattsson anställdes som ordinarie närvårdare i arbetsavtalsförhållande
från och med 01.02.2012, med en prövotid på 4 månader. Janevir har skött sitt
arbete bra.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden till kännedom noterar anställning
som närvårdare för Janevir Mattsson, tillsvidare. Grundlönen för heltid är enligt
avtal 04SOS06A, 2 250,13 €/månad.
Äldreomsorgsledaren gör korrigeringen att Mattsson ska an ställas som städare och
erhålla lön enligt avtal 08SII012 1 965,74 € för heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att notera att Janevir Mattsson s anställning som städare,
efter utgången prövotid, övergått till tillsvidare anställning som ordinarie städare i
arbetsavtalsavtalsförhållande. Grundlönen för heltid är enligt avtal 08SII012 1
965,74 €.
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U TLYS NING AV BA RN 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.

Soc § 85

Socialse kreteraren har talat med kommunförbundet som menar att tjänsten måste
utlysas. T jänsten kan doc k utlysa s endast på kommunens an slagstavla.
Daghemsföreståndaren har semester i juli månad och har därför inte möjlighet att
då genomföra intervjuer.
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 01.09.2012 tillsvidare. Lön enligt 05PKO02B, 2 458, 78
€. Anställningen ryms inom budget.
Socialse kreteraren före slår vidare att socialnämnden förlänger Anna Åbergs
vikariat från 01.08.2012 till 31.08.2012.
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Hellström föreslår tillägget att tjänsten utlyses på anslagstavlan omgående med
si sta ansö kningsdag 14.06.2012 kl. 15.00.
Hellström föreslår tillägget att Socialnämnden besluter återigen 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. Förslaget får enhälligt understöd.
Hellström påpekar vidare att Åbergs vika riat inte behöver förlängas om
socialnämndsmöte kan hållas inom juni månad. Öström föreslår att tjänsten då
utlyses f rån 01.08.2012. Förslagen får enhälligt understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att utlysa barnträdgårdslärartjänsten på anslagstavlan
omgående med sista ansö kningsdag 14.06.2012 kl. 15.00. Tjänsten utlyses f rån
och med 01.08.2012. Lön enligt 05PKO02B, 2 458, 78 €.
Socialnämnden besluter återigen 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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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.

Soc § 86

Bilagor:
- Revision 2011
- Principer för utkomst stödet 2012
Revisorerna har meddelat att det är önskvärt att man utarbetar kommunala kriterier
för utkom st stödet.
Socialse kreteraren har sett över kriterierna och i bilagan markerat icke lagstadgade
punkter och/eller ersättningsnivåer i rött.
Socialse kreteraren har enligt lag skyldighet att till kommuninvånarna förmedla
vilken social service som finns tillgänglig. Trots att inte varje punkt och/eller
ersättningsnivå i dokumentet finns nämnd i lagen, kan ersättning för sådant ändå
ske. Ersättning bör alltid utgå från individens behov. Innebörden av
utkomst stödslagen är att utkomst stödsklienters kostnader bör ersätta s enligt skälig
nivå. Kompletterande utkomst stöd är utgifter som anses nödvändiga på grund av
personen s eller familjens särskilda behov eller förhållanden. Förebyggande
utkomst stöd syftar till att främja dels en person s eller familjs sociala trygghet,
förmåga att klara sig på egen hand samt förebygga utslagning och långvarigt
beroende av utkomst stöd. I dokumentet finns sådana ko stnader noterade som är
vanligast förekommande.
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Viktigt att poängtera är att klienter för att beviljas utkom st stöd enligt
socialse kreteraren s berä kning måste ligga under existensminiminiinkomst. När en
utkomst stödsberä kning görs är det alltid i första hand för ett grundläggande
utkomst stöd. Ett kompletterande eller ett förebyggande utkomst stöd beviljas enbart
efter särskild prövning.
Att stry ka punkter i dokumentet innebär inte att ersättning inte av
socialse kreteraren utbetalas, utan att utbetalning i så fall sker när så finns skäl,
men då utan riktlinjer och i vissa fall möjligtvis till en högre ko stnad.
Varje punkt måste enligt utkomst stöd slagen hålla en sådan nivå att den är skälig.
Ersättningsnivåerna är såldes föreslagna utgående från vad varje punkt idag
ko star, t.ex. är ko stnaden för kvalitativa glasögonbågar idag enligt optiker minst
110 €, vilket motsvarar före slagen ersättningsnivå för utkomst stödet. Det är enligt
lag inte tillåtet att sänka ersättningsnivån under skälig nivå.
Kriterierna syftar till att för socialsekreteraren vara riktgivande vid ansökningar om
utkomst stöd. Kriterierna innebär att det i kommunen finns ett maxtak för beviljande
av nämnda utgifter, vilket leder till att maxtaket för ersättningsnivån är lika för alla
kommuninvånare. Socialsekreteraren kan vidare använda dokumentet som ett
arbetsred skap för att inte vid varje ansökan om utkom st stöd behöva göra en
individuell bedömning av maxtak för utgiften. Socialse kreteraren kan enligt lag trots
godkännande av kriterierna enligt egen bedömning avslå utkomst stödsansö kan
eller bevilja utkomst stöd enligt ett lägre belopp. Ytterligare kan ersättning för andra
ko stnader än de som i dokumentet är nämnda av klienter ansökas om och enligt
socialse kreteraren s prövning godkännas.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förordar godkännande av tillämpandet av principer för
utkomst stödet 2012.
Ledamöterna Söderlund och Wikgren omfattar socialsekretera rens förslag men
med tillägget att beslutet kan tas av socialnämnden och att detta endast är riktlinjer
men att individuell bedömning alltid bör göras. Förslaget understöds av ledamot
Berthen.
Ledamot Hellström föreslår att alla delar som inte är bundna av lag stry ks ur
dokumentet då alla ärenden ska pröva s individuellt. Förslaget får inte understöd.
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SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att godkänna tillämpandet av principer för utkomst stödet
2012 med tillägget att en individuell bedömning alltid bör göras.
Ledamot Hellström anmäler en avvikande åsikt till protokollet.
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DELGIVNI NGA R
Soc § 87

1.
2.
3.
4.
5.

Förtroenderådet: personliga assistenter
ÅHS ledningsgrupp: protokoll Nr 16/2012
Ålands omsorg sförbund: info
Info angående Småpigorna hösten 2012
Ålands omsorg sförbund: öppet hus och inbjudan till överläggning

Anteckna s till kännedom.
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framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett
skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över
beslutet.
Paragrafer: 77-79, 80, 81, 87, 91, 86, 88
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och gr underna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTT ELSEYRKA NDE

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas sam t tid för
yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa
ett skriftligt rättelseyrkande. My ndigheten till vilken rättelse kan
yrkas; myndighetens adress och postadress:
Socialn ämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 82, 83, 84, 85, 89, 90
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av
beslutet.

Rättelseyrkandets
innehåll

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

Fogas till protokolle t

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

BESVÄ RSA NVISNING
Besvärsm yndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken
besvär kan anföras sam t
besvärstid

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

Besvärstiden bör jar från delgivning av beslutet.
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges:
•
•
•
•

ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
vilk et beslut som över klagas
vilk a ändringar som yrkas i beslutet
motiver ingar till att beslutet bör ändras

Besvärsskrif ten skall undertecknas av ändringssökanden sjä lv,
eller av den som författat skr iften. Om endast den som författat
besvärsskrif ten undertecknar den, skall oc kså hans yrke,
boningsort och postadress anges
Till besvärsskriften skall fogas det bes lut som överklagas, i
original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från
vilken besvärstiden skall räknas.
Inläm nande 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.

Tilläggsuppgifter
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