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Kallelse och beslutförhet
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Val av protokolljusterare, tid och plats
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SN § 117

Budgetuppföljning per juni 2013
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Äldreomsorgens bil- och taxipolicy

SN § 119

Barnomsorgens bil- och taxipolicy
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eftermiddagsverksamheten
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Konfidentiellt ärende: anhållan om ersättning för
ledsagarkostnader
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Konfidentiellt ärende: ansökan

SN § 123

Konfidentiellt ärende: rättelseyrkande

SN § 124

Konfidentiellt ärende: rättelseyrkande

SN § 125

Konfidentiellt ärende: rättelseyrkande

SN § 126

Konfidentiellt ärende: rättelseyrkande

SN § 127

Delgivning

SN § 128

Konfidentiell delgivning

Eckerö den 21.08.2013

Jonna Granberg
Vik. socialchef
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26.08.2013

Nr.
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Plats och tid

Kommunkansliet måndagen den 26.08.2013 kl. 19:00-22.15

Beslutande

X Jan-Anders Öström
X Henrietta Hellström
X Kerstin Wikgren
X Rune Söderlund
X Britt Berthen-Eklund

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

X Jonna Granberg
Suvi Gyllecrantz

Vik. socialchef
Äldreomsorgsledare

Övriga närvarande
Paragrafer

114-128

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Öström

Jonna Granberg

Protokolljustering
Ort och tid

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Eckerö måndagen den 26.08.2013, efter mötet.

Henrietta Hellström
Britt Berthén-Eklund
Kommunkansliet i Överby den 28.08. 2013 kl 09.00.
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KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 115

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Som protokolljusterare föreslås Rune Söderlund och Britt BerthénEklund. Justering efter mötet på kommunkansliet.
Rune Söderlund föreslår Henrietta Hellström och Britt Berthén-Eklund
som protokolljusterare. Justering efter mötet på kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt Söderlunds förslag.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att föredragningslistan kompletteras med § 127
Delgivning och § 128 Konfidentiell delgivning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BUDGETUPPFÖLJNING PER JUNI 2013
Enligt budgetuppföljning per sista juni 2013 har 45,6 % av socialvårdens budget som helhet förbrukats. 46,9 % av äldreomsorgens budget har förbrukats. Budgeten är således i balans totalt sett.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden antecknar budgetuppföljningen per sista juni 2013 till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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ÄLDREOMSORGENS BIL- OCH TAXIPOLICY

Socialnämnden bör uppgöra en bil- och taxipolicy för Eckerö kommun
gällande äldreomsorgen.
Inom fritidsverksamheten för de äldre har man kört de äldre med en
taxi och i personalens privata bilar. Detta beror på att man ansett att
det varit en smidig lösning.
Trafikförsäkringen är lagstadgad och ersätter personskador samt
skador på bilen, oberoende av om personalen är vållande eller lidande. För personalen kan det också bli fråga om att arbetsolycksfallsförsäkringen täcker vård för skador.
Det är den vållande bilens trafikförsäkring som ersätter kostnaderna.
Om personalen som kört de äldre i privat bil i sin tjänst är vållande
kan kostnader för självrisk eller bonusförlust uppstå, som inte täcks
av någon försäkring.
Det är ingenting att rekommendera att personal skjutsar de äldre i
egen bil. Om personal i alla fall gör det bör kommunen skriftligen ingå
en överenskommelse med den anställde om:
1) De lagenliga kraven och ansvarsförhållandena vid en sådan transport
2) I vilken omfattning kommunen har för avsikt att ersätta en eventuell
självrisk eller bonusförlust för den personal som råkat ut för en olycka
då den använt egen bil för transport av äldre i tjänsten.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter om
huruvida Eckerö kommuns äldreomsorgspersonal framöver ska köra
de äldre med egna bilar. Det finns budgeterade medel för fritidsreseoch transportkostnader i äldreomsorgsbudgeten för de äldre som inte
själv har möjlighet att ta sig till ordnade aktiviteter.
Ifall äldreomsorgspersonalen ska köra de äldre med egna bilar bör
innehållet i den ovan nämnda skriftliga överenskommelsen fastställas.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att man inom äldreomsorgen i första hand
använder sig av kommunens egna fordon för transport av de äldre.
För de fall att detta inte är möjligt bör kollektivtrafik eller en yrkesmässig trafikidkare användas då ett nödvändigt transportbehov finns.
En sådan transport garanterar en ansvars- och trafiksäkerhetsmässig
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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helhet. Personalen bör inte använda egna bilar för transport av de
äldre.
Socialnämnden besluter att återremittera utredandet av den skriftliga
överenskommelsen med den anställde till äldreomsorgsledaren. En
utredning över ökade kostnader för transporter med andra än Eckerö
kommuns fordon sammanställs.
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BARNOMSORGENS BIL- OCH TAXIPOLICY
Bilagor:
- Daghemsföreståndaren brev till socialnämnden
- Ålands landskapsregering rekommendation nr 389/2012
I och med uppgörandet av en särkerhetsplan för dagvården, där en
underrubrik är ”Barnomsorgens bil- och taxipolicy” bör socialnämnden
uppgöra en bil- och taxipolicy för Eckerö kommun.
Tillsvidare har man inom barnomsorgen kört barn med en taxi och i
personalens privata bilar. Detta beror på att alla barn och vuxna som
åker på aktiviteter inte ryms i en taxibil. Alla föräldrar inom barndagvården har fyllt i ett skriftligt godkännande av att personalen kan köra
deras barn i privat bil med bilbälte och kudde. Alternativet är att alltid
beställa två taxibilar, vilket medför en ökad kostnad på rese- och
transportkontot från ca 1 500 € till 3 000 € årligen.
Trafikförsäkringen är lagstadgad och ersätter personskador på barn
och personal samt skador på bilen, oberoende av om personalen är
vållande eller lidande. För personalen kan det också bli fråga om att
arbetsolycksfallsförsäkringen täcker vård för skador.
Det är den vållande bilens trafikförsäkring som ersätter kostnaderna.
Om personalen som kört barn i privat bil är vållande kan kostnader för
självrisk eller bonusförlust uppstå, som inte täcks av någon försäkring.
Enligt landskapsregeringens rekommendation gällande skjutsning av
barn inom barnomsorgsverksamheten nr 389/2012 rekommenderas
inte att personal skjutsar barn i egen bil. Om personal i alla fall gör
det bör kommunen skriftligen ingå en överenskommelse med den anställde om:
1) De lagenliga kraven och ansvarsförhållandena vid en sådan transport
2) I vilken omfattning kommunen har för avsikt att ersätta en eventuell
självrisk eller bonusförlust för den personal som råkat ut för en olycka
då den använt egen bil för transport av barn i tjänsten.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar om huruvida Eckerö
kommuns dagvårdspersonal framöver ska köra barn med egna bilar
eller om de budgeterade medlen för rese- och transportkostnader ska
ökas. Ifall dagvårdspersonalen ska köra barn med egna bilar bör innehållet i den ovan nämnda skriftliga överenskommelsen fastställas.
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BESLUT:
Socialnämnden besluter att barnomsorgen företrädesvis använder sig
av kollektivtrafik eller anlitar en yrkesmässig trafikidkare då ett nödvändigt transportbehov finns. En sådan transport garanterar en ansvars- och trafiksäkerhetsmässig helhet. Personalen bör inte använda
egna bilar för transport.
Socialnämnden besluter att återremittera utredandet av den skriftliga
överenskommelsen med den anställde till socialchefen.
Bilaga: barnomsorgens bil- och taxipolicy
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna den
skriftliga överenskommelsen med den anställde.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet till socialchefen för
vidare utredning.
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REVIDERING AV ARBETSPLAN FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN
Bilaga: arbetsplan för- och eftermiddagsverksamheten
Det finns ett behov av att revidera arbetsplanen för för- och eftermiddagverksamheten.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna den
reviderade arbetsplanen för för- och eftermiddagsverksamheten.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
26.08.2013
SN § 127

DELGIVNING
1. Sammanfattning över arbetsgruppen för tillbyggnad av daghemmets möten
Antecknas till kännedom.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

26.08.2013
SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER: 114-128
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.
Paragrafer:
Besvär kan inte anföras 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: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 127, 128

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete 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:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandet innehåll

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

Fogas till
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 besvär. 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 kommunalbesvär av
part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 120
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 121, 122,
123, 124, 125, 126
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
Fogas till protokollet
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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 ändringssökandes 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 yrke, 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
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 god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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