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K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Som protokolljusterare föreslå s Henrietta Hellström och Rune Söderlund. Justering onsdag 11 december kl. 16.30 på kommunkansli.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
09.12.2013
SN § 166

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med ett extra ä rende: § 177 Konfidentiellt ärende: Boendeplats på Stiftelsen hemmet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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LÖNESÄTTNING TF . LEDANDE NÄRVÅRDARE
Elin Suojanen är anställd som tf. ledande närvårdare för tiden
01.05. – 31.12.2013 med en grundlön för närvårdare enligt
04SOS06;, 2 282,98 €/månad, samt ett tillägg på 220,00 €/månad
(socialnämnd § 45/2013),totalt 2 502,98/månad.
Enligt tjänstemannabeslut (26.6.2013 § 21/AS/13) Elin Suojanen
har fungerar som tf. föreståndare på 70 % och ledande närvårdare på 30 % under i första hand tiden 21.08.–31.12.2013. Lönen
har utgått enligt ovanstående vilket betyder att lönen inte är skälig
i jämförelse med arbetsuppgifterna och ansvaret.
Äldreomsorgsledarens lön är i nuskedet fast ställd till 04SOS030;
2 679,00 €/månad med ett tillägg på 404,34 €/månad.
Totalt 3 005,00 €/månad. I äldreomsorgsledarens arbet suppgifter
ingår även beredning och föredragning i socialnämnd, socialt arbete för personer över 65 år samt delaktighet i barnskydd sarbete.
Dessa uppgifter handhar inte tf. föreståndare och ledande närvårdare under ovanstående tid. En skälig lön för tf. föreståndare
uppgifterna på 70 % är äldreomsorgsledarens grundlön: 2 679,00
€ samt ett tillägg på 202,00 € (motsvarar halva tillägget för äldreomsorg sledaruppgifter), totalt 2 881,00€/mån.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen förslår att nämnden besluter att fastställa grundlönen
för tf. föreståndare på 70 % till 2 881,00 €/mån. Grundlönen för
ledande närvårdare på 30 % är oförändrad; alltså 2 502,98
/månad. Beslutet gäller retroaktivt från den 21.08.2013. Lönesättningen tillämpas också om arrangemanget förlängs under år
2014.
Rune Söderlund föreslår att grundlönen för tf. föreståndare och
ledande närvårdare fast ställs till 2 679,00 €/mån. Beslutet gäller
retroaktivt från den 21.08.2013. Lönesättningen tillämpas också
om arrangemanget förlängs under år 2014. Kerstin Wikgren understöder förslaget.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter att grundlönen för tf. föreståndare och ledande närvårdare fast ställs till 2 679,00 €/mån. Beslutet gäller retroaktivt från den 21.08.2013. Lönesättningen tillämpas också om
arrangemanget förlängs under år 2014.
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HEMTJÄNST UTE: REKRYTERING AV PERSONAL
Socialnämnden har budgeterat för en tillfällig personal på 100 % i
hemtjänst ute för år 2014. Befattningen är inte inrättad men behov
av närvårdare till hemtjänst ute finns för år 2014.
För att hinna få personal till januari 2014 har socialchefen i samråd med socialnämndsorförande annonserat ut befattningen enligt
följande: Socialnämnden besluter att lediganslå en tf. närvårdarbefattning inom hemtjänsten, på 100 % av heltid, i första hand
dagtid må – fre. Men periodarbeta kan även förekomma. Befattningen kommer att besättas förutsatt att kommunfullmäktige beviljar medel.
Behörighetskrav är närvå rdarexamen.
Arbetet börjar: januari 2014 enligt överenskommelse till
31.12.2014. Arbetets vara ktighet: tillfälligt, prövotid 3 månad
Lön: enligt AKTA närvårdare 04SOS06A, lön 2 282,98 €.
Annonsering på kommunens anslagstavla, i Eckerö info och på
AMS. Sista ansökningsdag är 16.12.2013.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att tf. ledande
närvårdare och ordinarie socialchef går igenom ansökningarna
och gör intervjuer. Beslut om anställning delegeras till ordinarie
socialchef i samråd med socialnämndens presidium.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDSLEDARE: PRÖVOTID
Carolina Lampi anställdes som förmiddags och eftermiddagsvårdsledare från och med 19.08.2013 med fyra månaders prövotid. Carolina har skött sitt arbeta bra och hon vill gärna fortsätta
som förmiddags och eftermiddagsvård sledare.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anställa Carolina Lampi som ordinarie för- och eftermiddagsvårdsledare efter
avslutad prövotid. Arbetsvillkor enligt AKTA 05PKO030, arbetstid
23,5 timmar/vecka enligt skolans verksamhetså r, grundlön
2 239,72 €/månad för heltid.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FORTSATT ANSTÄLLNING AV TF . FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDSLEDARE
Socialnämnden beslöt i juni ( §89/2013) att anställa Mabel Viitanen
som tf. för- och eftermiddagsledare under perioden 19.08.2013 –
29.12.2013, till en omfattning om ca. 13 h 15 minuter timmar/vecka
(inklusive 1 h 15 minuter timme administration).
Lön utgår enligt barnskötaravtal 05PKO030 till 2 239,72 € för heltid.
Sammanlagd lön uppgår till ca. 4 000 € för år 2013. Medel finns budgeterade.
Socialnämnden beslöt då också att till budgetering år 2014 bör utredas huruvida för- och eftermiddagsledartjänsten ska bli permanent
från och med den 01.01.2014, på grund av ett fortgående behov.
Eftersom ordinarie eftermiddagsvårdsledare har beviljats moderskap sledighet är det för verksamheten bra att tf. eftermiddagsvårdsledare Viitanen kan fortsätta under våren 2014. En närmare utredning angående eventuellt inrättande av befattningen görs till hösten 2014.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anställa Mabel
Viitanen som tf. för- och eftermiddagsledare under perioden
07.01.2014 – 06.06.2014, till en omfattning om ca.13 h 25 minuter
timmar/vecka (inklu sive 1 h 15 minuter timme administration) enligt i
enlighet med skolans verksamhet stider.
Lön utgår enligt barnskötaravtal 05PKO030 till 2 239,72 € för heltid
med 5 % behörighetsavdrag.
Till höstterminen utreds om t.f. för- och eftermiddagsledarbefattningen
ska permanentas.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN : MODERSKAPSVIKARIE
Ordinarie för- och eftermiddagsvårdsledare Lampi har beviljats
moderskap sledighet för tiden 10.12.2013–22.10.2014. En vikarie
behöver anställas för perioden 07.01.2014-22.10.2014.
För att hinna få personal till 7 januari 2013 har socialchefen i samråd med socialnämndsordförande den 2 december annonserat efter en moderskap svika rie till för- och eftermiddagsvården på 23,5
h/vecka för tiden 07.01.2014-22.10.2014. Lön enligt 05PKO00
med grundlön 2 239,72 €/månad för heltid. Arbetstid enligt skolans verksamhet sår. Behörighetskrav är barn skötare, närvårdare
med inriktning på barn eller motsvarande.
Annonsering på kommunens anslagstavla, i Eckerö info och på
AMS. Sista ansökningsdag 16.12.2013
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att t.f. eftermiddagsvård sledare Mabel Viitanen och ordinarie socialchefen väljer
mellan sökanden och utför intervjuer. Socialnämnden delegerar
tillsättandet av för- och eftermiddagsledare till socialchefen i samråd med socialnämndens presidium.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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E XTRA RESURS TILL S MÅPIGORNA
Under år 2013 har en tillfällig extra resurs an ställts på småbarnsavdelningen Småpigorna. Orsa ken till att en extra resurs behövt s är att
det till det ordinarie arbetet tillkommer att personalen utför extra arbete i samband med att de får maten levererad från Solgårdens kö k. En
annan orsak är att de tre ordinarie heltidsanställda barnträdgårdslärare/barnskötare inte lyckat s täcka upp hela dagen utan ofta arbetat på
övertid.
Med den extra resursen har ordinarie personal fått hjälp med uppgifterna i samband med matleveranser samt även kunna ändra i arbetsschema på så sätt att det bättre täcker upp barnens vårdtider under
dagen utan att personaltätheten blivit lidande.
Förmodligen kommer behovet av en extra re su rs att finnas kvar så
länge Småpigorna finns kvar i Premonthuset och medan åldersgrupperna är stora.
Den 2 december har socialchefen i samråd med socialnämndens ordförande annonserat ut befattningen för att hinna få personal till januari
2014 enligt följande: socialnämnden sö ker en t.f. extra re surs på 50
% av heltid under 2014, förutsatt att kommunfullmäktige beviljar medel. Lön utgår från 06RUO060, 2 000,38 €/månad. Annonsering på
kommunens anslagstavla och i Eckerö info.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att delegera tillsättandet av den extra resu rsen till daghemsföreståndare Gun Sivén.
Barnträdgårdslärare Benita Nilsson och daghemsföreståndare Gun
Sivén går tillsammans igenom ansökningar och gör eventuella intervjuer.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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KLUBBHUSET P ELAREN : VERKSAMHETSBIDRAG
Bilaga – kommunernas besö ksstatisti k under år 2013
Bilaga – brev och avtalsförslag
Klubbhuset Pelaren (Ålands Fountainhouse r.f) an sö ker om verksam hetsbidrag för den fortsatta utvecklingen mot ett varaktigt klubbhus
enligt Clubhouse International internationella riktlinjer.
Klubbhuset Pelaren har vänt sig med en ansö kan till Eckerö kommun
eftersom ett fungerande klubbhus bidrar till förbättrad hälsa hos ett
flertal personer i Eckerö. Med detta som underlag (se även bilagor)
anhåller Klubbhuset Pelaren till Eckerö kommun om verksamhet sbidrag om 9 834,00 för år 2014. Siffran baserar sig på besöksstatisti ken
förår 2013Landskapet kommer att delta i finansieringen till 50 % genom PAF medel.
Ordinarie socialchef har varit i kontakt med klubbhuschefen för att få
mer information. Hittills under år 2013 har 4 Eckeröbor deltagit i Pelarens ve rksamhet. Antalet besö k för Eckerö kommun är fram till mitten
på november månad 298. Pelaren har öppet måndag till torsdag kl.
8.00-16.00 och fredagar mellan klockan 8.00-14.15. Pelaren har även
verksamhet på julafton, midsommar och påsklördag. På Åland finns i
nuskedet ingen motsvarande verksamhet. I Finland finns totalt 26
klubbhus. Verksamheten har minskat behovet av socialvård och sjukvård. Därav understöder LR ve rksamheten.
Verksamheten är gratis för de personer som går dit. Personerna har i
grunden psyki sk ohälsa. Missbru k/ självmedicinering kan också förekomma, men på klubbhuset Pelaren har man noll-tolerans. Ett besök
uppskattas ko sta ca 33,00 €. Det är en relativt billig verksamhet som
kan spara stora framtida kostnader, vilket kan försvara ett understöd
under ekonomiskt hårda tider.
Förutsatt verksamhetbidrag ges kan kommunen om så önska r ingå
ett avtal med Ålands fountainhouse r.f. under år 2014, där de förbinder sig till att ge information om verksamheten under årets gång och
regelbundet presentera statistik till kommunen.
Verksamhet sbidraget kan betalas som ett förskott och betalas ut och
bokföra s under år 2013. Medel finns under missbru ka rvård eftersom
nyttjandegradet varit lägre än förväntat.

SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att bevilja klubbhuset Pelaren ett verksamhetsbidrag på 9 834,00 € för år 2014 och
godkänner avtalet för år 2014. Föreslås att ko stnadsstället 2610 NykProtokolljusterarnas signatur
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terhetsarbete, utöka s till Nykterhet sarbete och befrämjande av psyki sk hälsa, med en kostnad spunkt understöd till föreningar. Understödet beviljas och avtalet ingås för ett år i taget. Understödet beräkna s
rymmas inom budgeten för år 2013 under ovanstående förslag till
ko stnad sställe.
Henrietta Hellström föreslår att socialnämnden inte beviljar verksamhetsbidrag. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enhälligt att inte godkänna avtal om köp av
tjänster från Ålands Fountainhouse förening r.f:s klubbhus Pelaren.
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BUDGETUPPFÖLJNING PER 31.10.2013
Budgetuppföljning per 31.10.2013 bifogas kallelsen. Socialnämnden
beräkna s underskrida de budgeterade medlen med 63 000,00 € om
man håller budgeten för resterande månader. Köp av boendeplats utomlands (ca 30 000,00 €/år 2013) är inte medbeaktade, men uppskatta s rymma s inom de 63 000,00 €.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anteckna budgetuppföljningen till kännedom.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
09.12.2013
SN § 175

DELGIVNINGAR
1. Brev från De Gamlas Hem: Gällande De Gamlas Hems vårddygnsko stnader.
2. De Gamlas Hem: Kommunförskott för november månad.
3. KST § 261/2013
4. KST § 262/2013
5. Brev från förtroenderådet: Rekommendationer för äldreomsrogen
på Åland.
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ANVISNING FÖR RÄTT EL SEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNI NG FÖ R RÄTTE LSEYRKANDE
OCH BESVÄRS ANVIS NING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDE N

9 december 2013
164-183

PARAGRAFER:
BESVÄRS FÖRBUD
Vad förbudet gr undar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över be slutet.
Paragrafer: 164-166, 168, 171-172, 174175, 179-180, 183,
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 167, 169, 173, 181

Enligt 15 § Förvaltningsproce ssL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsfö rbudet:

Fogas till protokollet
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ANVISNI NG FÖ R
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete till v ilken rättelseyrkande kan Den som är missnöjd med nedan nämnda
framställas samt tid för yrkande av rättel- beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan
se.
yrka s; myndighetens adress och po stadre ss:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Öv erbyv ägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 167, 169, 173, 181
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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BESVÄRS ANVIS NING
Besv ärsmyndighet och besv ärstid

Myndighet till v ilken besv är kan anföras
samt besv ärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring söka s
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sö ka s genom
kommunalbesvär endast av den framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med
anledning av rättelseyrkandet kan ändring i
beslutet söka s genom kommunalbesvär av
part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadre ss
Ålands Förv altningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 176-178,
182
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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I besvärsskriften skall uppges:
Besv ärsskrift
• ändringssö kandes namn, yrke, boningsort och postadress
• vilket beslut som överklagas
• vilka ändringar som yrka s i beslutet
• motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssö kanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadre ss
anges
Till 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 besv ärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvä rsmyndigheten 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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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TESTAR 13.3.2013

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

