SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
SOCIAL NÄMNDEN

Sammanträdestid

Tisda gen den 19.06.2012 kl 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.
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Nr
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19.06.2012.

Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 19.06.2012 kl 19.00 –

Beslutande

X Jan-Anders Ö st röm
Henrietta Hellström
X Britt Berthén-Eklund
X Kerstin Wikg ren
X Rune Söderlund
Hans Christen sen
Sussie Fagerst röm
Mikael Stjärnfelt
Nicolaj Dahlén
Monica Hägblom

Ordf.
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Föredragande

X Jonna Granberg
Pauliina Körkkö

Vik. socialse kretera re
Äldreomsorgsledare

Öv riga närvarande

Paragrafer

92 - 104

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Ö st röm

Jonna Granberg

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö tisdagen den 19.06.2012 efter mötet.

Britt Berthén-Eklund

Kerstin Wi kgren

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby onsdagen den 20.06.2012 kl. 09.00.

Intygar

Jonna Granberg

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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§nr Sammanträdesdatum
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19.06.2012

KALLELSE OC H BESL U TS FÖR HE T
SN § 92
BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
SN § 93
Britt Berthén-Eklund och Kerstin Wikgren före slås som proto kolljusterare.
Protokollsjustering efter mötet.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
SN § 94
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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ORDI NA RIE ANS TÄL LNI NG EF TE R PRÖVO TI D
SN § 95
Ida Snellman anställdes som ordinarie närvårdare 100 % i arbetsavtalsfö rhållande
från och med 01.03.2012, med en prövotid på 4 månader. Ida har skött sitt arbete
bra.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter om fortsatt anställning
som närvårdare på 100 % för Ida Snellman, tillsvidare. Grundlönen för heltid är
2 250,13 €.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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ORDI NA RIE BA RNTR ÄDGÅR DSL ÄR ARE TI LL NY CKE LPIGAN
SN § 96
Ordinarie barnträdgårdslärarbefattningen har varit utannonserad på
kommunens anslagstavla. Sista ansö kningsdag var den 14.06.2012.
Anna Åberg har som enda person sö kt befattningen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anställa Anna
Åberg som barnträdgårdslärare på 100 % i arbetsavtalsförhållande inom
barnomsorgen, från och med 01.08.2012. Anna är behörig för
befattningen och har redan arbetat som barnträdgårdslärare på
Nyckelpigan i snart två år. Grundlön enligt avtal 05PKO02B, 2 458, 78 €.
Ingen prövotid tillämpas.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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F RÅN

BEF A TTNI NG

SOM

FÖRMIDD AGS-

SN § 97
Bilaga: anhållan om tjänstledighet
Barnskötare Chatrine Fällman inkom med en skriftlig anhållan om
tjänstledighet från sin befattning som förmiddags/eftermiddagsledare
inom för- och eftermiddagsverksamheten Ugglorna under perioden
30.07.2012 – 30.07.2013. Fällman har sedan hösten 2004 arbetat inom
kommunen och sedan hösten 2008 på Ugglorna.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att bevilja
Chatrine Fällman tjänstledighet från sin befattning som
förmiddags/eftermiddagsledare på Ugglorna under perioden 30.07.2012
– 30.07.2013.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att bevilja Chatrin Fällman ett års tjänstledighet
under perioden 30.07.2012 – 30.07.2013.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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OMVAND LING AV BEF A TTNING
SN § 98
Ett vikariat som för-/eftermiddagsledare inom för- och
eftermiddagsverksamheten är ledigt under perioden 01.08.2012 –
11.06.2013, med undantag för skollovsdagar då också förmiddags/eftermiddagsvården är stängd.
De huvudsa kliga arbetsuppgifterna för för-/eftermiddagsledaren har varit:
- hämta barnen från skolan
- aktivera barnen i verksamheten hälften av tiden (= ca 17 h/vecka)
måndag – fredag kl. 07.00 – 09.00 och kl. 13.00 – 17.00, tiden
beroende av barnens närvaro
- tillreda mellanmål
- samarbeta med skola och föräldrar
- eventuella utflykter
T idigare för-/eftermiddagsledare har även haft ett administrativt ansvar
för enheten. Detta ansvar innefattar:
- planering av den dagliga verksamhetens utformning och ifyllande av
närvarostati stik (vilket tidigare befattningsinnehavare skött under
helgerna) ca 2h/vecka
- inhandlande av material ca 3h/månad
- beställning av varor från kö ket ca 30 min/vecka
- deltagande i ledningsgruppen ca 2h/månad
- möten med socialse kreteraren
- godkännande av fakturor och arbete vid mail ca 30 min/vecka
- bistå socialse kreteraren vid arbete med verksamhetsberättelse och
budget, arbetsplan och övrig utveckling av verksamheten
Ytterligare ingår i arbetet:
- städning av lokalen ca 1h/vecka (samt allmänt städ varje arbetsdag)
- översyn av lokalen

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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Forts SN § 98
För att i ha rimliga möjligheter att rekrytera en vikarierande för/eftermiddagsledare under perioden finns ett behov av omvandlig av
befattningen från förmiddags/eftermiddagsledare till ledande
förmiddags/eftermiddagsledare.
För-/eftermiddagsledaren har enligt arbetsavtal varit anställd enligt ca
16,25 h/vecka. I praktiken har arbetet dock i medeltal tagit 18 timmar per
vecka i ansprå k under våren 2012. Förutom detta har för/eftermiddagsledaren även tagit in vikarie för att kunna närvara på
ledningsgruppens möten 2 timmar/månad.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige rekommenderar en omvandling av för/eftermiddagsledarbefattningen till en ledande för/eftermiddagsledarbefattning.
Grundlön för heltid utgår beroende av utbildningsnivå enligt
barnskötaravtal 05PKO030 till 2 207, 49 € eller avtal 05KOU010 till
1 928,50 €. Ett personligt tillägg bör göras till lönen på 100 €/månad för
ledande befattning.
Omvandlingen av befattningen innebär för en barnskötaran ställning en
ökad ko stnad om ca 450 € för perioden 20.08 - 31.12.2012 och 650 € för
perioden 01.01 – 11.06.2013. Detta innebär för 2012 en överskridning av
budgetmedlen med 450 €.
Omvandlingen av befattningen innebär enligt avtal 05KOU010 i relation
till tidigare befattningsinnehavares lön en sänkt ko stnad om 179
€/månad, vilket alltså ryms inom budget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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Forts SN § 98
Socialse kreteraren före slår vidare att vikariatet utlyse s till en omfattning
av ca 19 timmar per vecka med tillägget att arbetstiden i perioder kan
variera. Detta innebär för år 2012 en överskridning av budgetmedel och
en ko stnad på, beroende av faktiska arbetade timmar, ca 3000 € om den
vikarierande för-/eftermiddagsledaren erhåller lön enligt barnskötaravtal
05PKO030. Detta är en kostnad som hade tillkommit till budgeterade
medel också om tidigare befattningsinnehavare hade kvarstannat.
Merko stnaden för en vikarie enligt avtal 05KOU010 blir ca 1750 €.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att inte omvandla tjänsten till en
ledande förmiddags-/eftermiddagsledarbefattning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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U TLYS NING AV VIKA RIAT
SN § 99
Då för-/eftermiddagsledaren sö kt tjänstledigt under perioden 30.07.2012
– 31.07.2013 bör ett vikariat utlysas under perioden 20.08.2012 –
11.06.2013, med undantag för skollovsdagar då också förmiddags/eftermiddagsvården är stängd.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att utlysa ett
vikariat som för-/eftermiddagsledare under perioden 01.08.2012 –
11.06.2013 med undantag för skollovsdagar då också förmiddags/eftermiddagsvården är stängd.
Vikariatet bör omgående utlysa s på kommunens anslagstavla och AMS
med en ansökningstid till och med 05.07.2012 kl. 15.00.
Grundlön för heltid utgår beroende av utbildningsnivå enligt
barnskötaravtal 05PKO030 till 2 207, 49 € eller avtal 05KOU010 till
1 928,50 €.
Vikariatet som för-/eftermiddagsledare utlyse s till en omfattning av ca 19
timmar per vecka men arbetstiden kan i perioder variera. Tillägg i
annonsen bör göras att vikariatet, under förutsättning att
kommunfullmäktige besluter om omvandlig av befattningen till en
ledande för-/eftermiddagsledare, kommer att innebära ett vikariat som
ledande för-/eftermiddagsledare med ett personligt tillägg till lönen på
100 €/månad. Behörighetskrav är barn skötarutbildning eller erfarenhet av
arbete med barn. För vikariatet söks en person som är st ru kturerad,
självgående, kreativ, flexibel och har god hand med barn.
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Forts SN § 99
Socialse kreteraren före slår vidare antingen att socialnämndsordförande
och äldreomsorg sledaren under vecka 28 eller socialnämndsordförande
och socialsekreteraren under vecka 31 väljer mellan sökanden och utför
intervjuer, för att under socialnämndsmöte i början av augusti tillsätta
vikariatet.
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att anställningen
av vikarien sker på tjänstemannanivå.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att ge socialsekreteraren i uppdrag att i
samarbete med skolnämnden snarast utlysa ett vikariat som kombinerad
för-/eftermiddagsledare (ca 16,25 timmar/vecka) och elevassistent på en
sammanlagd arbetstid om 100 procent under perioden 20.08.2012 –
11.06.2013 med undantag för skollovsdagar då också förmiddags/eftermiddagsvården är stängd. Vikariatet kan även söka s som endast
för-/eftermiddagsledare om ca 16,25 timmar/vecka. Ansö kningstid till och
med 05.07.2012.
Grundlön för heltid utgår enligt barnskötaravtal 05PKO030 till 2 207, 49
€.
Behörighetskrav är barn skötarutbildning eller erfarenhet av arbete med
barn. För vikariatet sö ks en person som är stru kture rad, självgående,
kreativ, flexibel och har god hand med barn.
Socialnämndsordföranden och äldreomsorgsledaren väljer under vecka
28 mellan sökanden och utför intervjuer. Socialnämnden delegerar
tillsättandet av vikarie till äldreomsorgsledaren i samråd med
socialnämndens ordförande.
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TIMRES URS TI LL FÖ R-/ OCH EFTERMID DAGSV ÅR DEN
SN § 100
Socialse kreteraren pre senterar ärendet på socialnämndsmötet.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
T imresurs inom för- och eftermiddagsvården ska ersätta s enligt
barnskötarlön, avtal 05PKO030 till 2 207, 49 €.
Socialnämnden ger i uppdrag åt socialsekreteraren att hitta lämplig
person för uppgiften tillhöstterminen 2012.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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YTTR AN DEBEG ÄRAN ÖVE R RIKTLINJE R FÖR OMSORG OC H VÅ RD VID
DEMENSSJUK DOM
SN § 101
Bilaga – Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
Landskapsregeringen tillsatte en arbetsgrupp hösten 2010 för att se över
och utarbeta riktlinjer för de vård- och servicekedjor som personer med
demenssjukdom, oavsett ålder, kommer i kontakt med. Arbetsgruppens
syfte med riktlinjerna och rekommendationerna i dessa är att ge
förutsättningar för en modern, evidensbaserad demensomsorg och –
vård som är ko stnadseffektiv samtidigt som den tar i beaktande individen
och de individuella behoven.
En av de viktiga punkter som lyfts upp i rekommendationerna är att
kommunerna utser demenskoordinator/ansvarsperson för demensvården
i enlighet med de utgivna riktlinjerna.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och – fullmäktige tar del av riktlinjerna för omsorg och vård vid
demenssjukdom
och
kommer
med
eventuella
yttranden.
Äldreomsorgsledaren har inga kommentarer eller synpunkter.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremitera ärendet till
äldreomsorgsledaren. Socialnämnden behandlar ärendet vecka 34.
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DELGIVNI NGA R
SN § 102
1. ÅOF protokoll 31.05.2012
Anteckna s till kännedom.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH
BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

19.06.2012

PARAGRAFER: 92 - 104
BESVÄRSFÖRBUD
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 beslutet.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett s kriftligt rättelseyrkande enligt
110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 92-94, 101, 102, 104
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 framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103
Yrkandet s kall 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.
Fogastill

protokollet
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan
anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom bes vär. Ändring i ett beslut med anledning av
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om
beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbes vär 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 avbeslutet.
Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges:
•
•
•
•

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

Besvärsskriften skall undertecknas avändringssökanden själv, eller av den som författat s kriften.
Om endast den som f örfattat bes värsskriften undertecknar den, s kall också hans yr ke, boningsort
och postadress anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och
intyg om den dag från vilken bes värstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före bes värstidens 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 bes värstiden
går ut.
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Tilläggsuppgifter

Fogastill
protokollet
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