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Rune Söderlund
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Socialchef
Vik äldreomsorgsledare

Öv riga närv arande
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§§ 36-45

Underskrifter

Ordförande

Sekretera re

Jan-Anders Ö st röm

Andrea Björnhuvud

Protokollj ustering
Ort och ti d

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdra gets riktighet bestyrks
Ort och ti d
Underskrift
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Kerstin Wi kgren
Britt Berthén-Eklund
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SN § 36

K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Justering efter mötet. Kerstin Wikgren och Britt Berthén-Eklund föreslås som proto kolljusterare.
BESLUT:
Enligt förslag.
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SN § 38

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Före slås att föredragningslistan godkänns med ytterligare en punkt
under Delgivningar § 41 3. Vik äldreomsorg sledare Emma Höglund
och socialnämndsordförande Jan-Anders Ö st röm har deltagit i ÅLR:s
information om vårdtyngdsmätning.
BESLUT:
Beslut enligt förslag.
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S ÄKERHETSPLAN FÖR ECKERÖ KOMMUNS BARNOMSORG
Bilaga – ÅLR: Tillsyn av barnomsorgen
Bilaga – Säkerhetsplan för Eckerö kommuns barnom sorg
Under våren har daghemsföreståndaren arbetat med Säkerhetsplanen för Eckerö kommuns barnomsorg. Planen skall godkännas av
socialnämnden och sändas till ÅMHM, som är den nya tillsynsmyn digheten från och med 1.1.2014.
SOCIALCHEE NS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden godkänner sä ke rhetsplanen
för Eckerö kommuns barnom sorg och ger i uppdrag åt socialchefen
att sända den till tillsyn smyndigheten ÅMHM.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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E FTERMIDDAGSVÅRDEN HÖSTEN 2014
Bilaga – Personal- och verksamhetsplanering
Den preliminära ansökningstiden för eftermiddagsvård inför hösten
2014 har gått ut. En sammanställning av ansökningarna har gjorts
och vi kan konstatera att behovet av eftermiddagsvård ö kar. Totalt
har 13 ansökningar inkommit varav 6 barn/årskurs 1, 4 barn/årsku rs 2
samt 3 barn från årskurs 3. Eftersom eftermiddagsvården inte kan ta
emot alla kommer man att erbjuda eftermiddagsvård enligt gällande
barnomsorg slag. Det betyder att barnen som börjar klass 1-2 samt
barn som pga. särskilda skäl behöver eftermiddagsvård kommer att
beviljas plats.
Beläggningen ser i nuläget ut så här`:
Förmiddagsvård mellan klockan 7-9: 5 barn, kan bli 7 barn
Eftermiddagsvård mellan klockan 12-17: 11 barn
Personalplanering:
Ordinarie för- och eftermiddagsledare: 23,5 h/vecka (61 %)
Nuvarande tf. för och eftermiddagsledare: 20 h/vecka (52 %)
Ny personal: 14 h/vecka (37 %)
Personlig assi stent: 13,5 h/vecka (ca 35 %)
Den personliga assistenten kommer att vara bunden till ett enskilt
barn.
Enligt nuvarande planering ska för- och eftermiddagsledarna (61 %
och 52 %) gå om varandra, men också kunna träffas en gång per
vecka fö r att planera. Den nya personalen skall täcka upp mellan
klockan12.45–16.15 fyra dagar i veckan, eftersom det är under de
timmarna som alla 10 barn kommer att vara på Ugglorna. Det är alltså under ovanstående timmar som det är bra att två personal är på
plats, eftersom lokalen är trång och då kan man dela upp gruppen.
Det är även b ra av sä ke rhetsskäl, om det händer något att en perso nal behöver gå från gruppen eller hjälpa ett enskilt barn osv. För- och
eftermiddagsledarena skall även kunna börja arbeta ca 45 minuter
innan barnen kommer på eftermiddagen. Då ska de hinna städa, förbereda mellanmål och ordna aktiviteter för barnen. Se bilaga för förslag på arbetsschema.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG:
Socialchefen presenterar sitt förslag på mötet.
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att annonsera efter
en två personal till för- och eftermiddagsvården:
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en t.f. för och eftermiddagsledare på: 20 h/vecka (52 % ) enligt avtal 05PKO030, 2 239,72 €/mån/heltid, med behörighetskrav barnskötare eller motsvarande.
en t.f. gruppassistent på 14 h/vecka (37 %), enligt avtal,
05KOU010, 2 067,55 €/mån/heltid, inget särskilt behörighetskrav.

Båda är under hösterminen 2014-2015, enligt skolans verksamhetstider. Före slås att socialnämnden delegerar annonsering och tillsättande till socialchefen i samarbete med för- och eftermiddagsvård sledarna.
Motivering till att fortsättningsvis ha t.f. personal är att ordinarie personal är på längre ledighet och man vill få möjlighet att diskutera
eventuellt utökning av deltidstjänster i kommunen innan man tar beslut om ännu en deltidsbefattning. En annan orsak är att en andra t.f.
för- och eftermiddagsbefattning kan variera i antalet timmar. Inför
hösten 2015 väntas för- och eftermiddagsvården att växa ytterligare
(totalt 16 barn kan komma att söka plats), vilket kan betyda att man
behöver inrätta en tjänst med behörighetskrav fritidspedagog eller
motsvarande lägre högskoleutbildning (eftersom gruppen kan bli större än 13 barn).
Socialnämndsledamot Kerstin Wikgren föreslår att socialnämnden
återremitterar ärendet för vidare utredning angående ko stnader och
finansiering. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT:
Socialnämnden besluter att återremitterar ärendet för vidare utredning angående kostnader och finansiering.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT:
Socialnämnden beslut enligt förslag.
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DELGIVNINGAR
1. Klientombudsmannens redogörelse år 2013.
2. ÅLR: Slutrapport lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst.
3. Vik Äldreomsorg sledare Emma Höglund och socialnämndsordförande Jan-Anders Öst röm har deltagit i ÅLR:s information om
vårdtyngdsmätning.
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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
PARAGRAFER:
BESVÄRS FÖRBUD
Vad förbudet gr undar sig på

5.5.2014
§§ 36-45

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över be slutet.
Paragrafer: 36-38, 40-43, 45
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 39

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: 39
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.
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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: 44
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
Fogas till protokollet
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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
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