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SN § 14

K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende
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bestyrke s
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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SN § 15

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Rune Söderlund och Henrietta Hellström föreslås som protokolljusterare. Juste ring efter mötet.
Henrietta Hellström är frånvarande. Kerstin Wikgren före slås som
protokolljusterare.
BESLUT:
Rune Söderlund och Kerstin Wikgren väljs som protokolljusterare.
Justering efter mötet.
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SN § 16

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att föredragningslistan kompletteras med två
ärenden. § 24. Konfidentiellt ärende: Köp av barnomsorgsplats och §
25. Delgivningar.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: SOC 34/2014
SN § 17

V ERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Bilaga – Första ut ka st till ”Verksamhetsberättelse för år 2013”
Ett första ut ka st till verksamhetsberättelse har sänt ut till socialnämnden. En del uppgifter i tabellerna sakna s.
FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden tar del av utkastet till verksamhetsberättelsen och diskuterar den. På mötet diskutera s och besluts om förändringar som ska göras fö r att kunna sända den för vidare behandling till kommunstyrel sen.
Socialchefen återtar sitt förslag eftersom verksamhetsberättelsen inte
är klar. Föreslår att ärende återremitteras för vidare beredning. Behandlas på kommande socialnämnd den 31 mars 2014.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 18

FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN
Socialnämnden 3 februari 2014, § 5/2014
Bilaga - Planritning
För- och eftermiddagsvården fungerar idag i en hyrd lokal i fastigheten Slanten, som ägs av Premont Ab. Lokalens storlek är
46 m² och hyran är 356,50 €/månad (7,75 € /m²) samt fasta el ko stnader på 35,00 €/månad. Före 31.12.2014 kan ingendera part bryta
kontra ktet.
I nuläget är det är åtta barn som har beviljats plats inom för- och eftermiddagsverksamheten. Alla barn kommer till eftermiddagen och
fyra av barnen har även förmiddagsvård. Vårdtiderna är mellan
kl. 7.00-9.00 samt kl.13.00-17.00. Samtliga åtta barn deltar i eftermiddagsverksamheten mellan kl. 13.00-16.00.
Till hösten 2014 uppskattas det va ra minst åtta barn som kommer att
ansö ka om plats inom för- och eftermiddagsvården. Enligt nuvarande
uppgifter kommer 10 elever att börja i klass 1 hösten 2014 och hösten
2015.
Personalstyrkan består av 2 deltidsanställda för- och eftermiddagsledare som går om varandra. Det finns även en personlig assi stent anställd för ett enskilt barn.
Det som nu kommit upp till disku ssion är att lokalen börjar bli trång
och barngruppen behöver kunna delas upp. I nuläget har personalen
ordnat det så att man delat upp gruppen på eftermiddagen och haft
ledd verksamhet både ute och inne, vilket fungerar, eftersom det finns
tillgång till en personlig assi stent. För att få timmarna att räcka till har
den ena för- och eftermiddagsledaren utökat sin arbetstid med en
timme i veckan.
Inomhusytrymmen för för- och eftermiddagsvården skall enligt lag
bedrivas i lokaler som är lämpliga med hänsyn till barnens ålder,
vårdtid och verksamhetens natur. När det gäller utrymmets storle k
finns det inget bestämt i lag för för- och eftermiddagsvården. När det
gäller barnomsorg är regeln 10 m²/barn.
Socialchefen och ledarna för för- och eftermiddagsvåden har diskuterat olika alternativ när det gäller mera långsiktig utveckling och planering av för- och eftermiddagsvården. Vilket vi önskar diskutera med
socialnämnden.

Större lokal
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Premont Ab kan erbjuda kommunen att hyra en större lokal på 75 m² i
samma fastighet (bankens tidigare lokaler). Se bilaga för ritning på utrymmet i nuläget. Hyran skulle vara 8,00 €/m² (total månadshyra ca
600,00 €/månad) med ett hyreskonta kt på 5 år. P remont Ab kan göra
om lokalen enligt våra önskemål till augusti 2014 förutsatt att de får
beslut från kommunen inom februari månad.

Dela eller komplettera med utrymmen i skolan
Socialchefen har diskuterat med för- och eftermiddagsledarena och
skolföre ståendaren angående att för- och eftermiddagsvården skulle
ha utrymmen endast eller även i skolan.
Nuvarande lokal
Nuvarande lokal kunde göras om och delas av till två rum. Disku ssion
förs med Premont Ab och mer info ges på socialnämndsmötet om
vad det skulle innebära i arbete och kostnader.
Utöka personalresurserna
En lösning om det blir en stor g rupp även till hösten är att se öve r
personalresu rserna och eventuellt utöka dem vid behov.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen presenterar förslagen närmare och presenterar förslag
till beslut på mötet.
Socialnämnden diskuterar och tar beslut om vidare arbete med utvecklingen och planeringen av för- och eftermiddagsvården.
Socialchefen berättar på mötet att Premont Ab kan bygga en mellanvägg i nuvarande lokal. Enligt uppgifter från Premont Ab skulle det
inte innebära merko stnader för kommunen men Premont vill i sådana
fall att hyresavtalet förlängs till att gälla även år 2015.
På mötet föreslår socialchefen att socialnämnden besluter att gå in
för att för- och eftermiddagsvården skall vara kvar i nuvarande lokal.
Socialchefen diskuterar upprättandet av mellanvägg med Premont Ab
och förlängning av hyreskontra kt för år 2015. Socialchefen diskutera r
detta förslag med personalen till socialnämndens möte 3 mars.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter att gå in för att för- och eftermiddagsvården
skall vara kvar i nuvarande lokal. Socialchefen diskuterar upprättande
av mellanvägg med Premont Ab och förlängning av hyreskontra kt fö r
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år 2015. Socialchefen diskuterar detta förslag med personalen till socialnämndens möte 3 mars.
SN § 18/2014
Bilaga – förslag på hyresavtal
Socialchefen har varit i kontakt med Premont Ab och diskuterat möjligheterna till att få en mellanvägg i nuvarande hyreslokal. Premont
Ab:s krav är då att vi förlänger hyresavtalet till att gälla även år 2015.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelsen att kommunen går in för att förlänga hyresavtalet
för för- och eftermiddagsvårdslokalen för år 2015 och att Premont Ab
så snabbt som möjligt bygger upp en mellanvägg.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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TAX A FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2014
Bilaga – Social- och hälsovård sministeriets indexjustering gällande
klientavgifter (2 dokument)
Komm unfullmäktige fasts tällde den 14 november 2013, § 84/2013
taxor för hem tjänstservice enligt följande:
BESLUT:
Komm unstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följ ande
av gifter fastställs:
Regelbunden hem tj änst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomste r
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter stat srådets föro rdning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besö k/vecka
4-7 besö k/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
personer
1
2
3
4
5
6

Inkom stgräns/fribelopp
Euro/månad
582
975
1 528
1 890
2 288
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstg ränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Protokolljusterarnas signatur
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Måltidsservice
Dygnsko stnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Fru ko st
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemt jänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fa st ställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fast ställts i klientavgiftsförordningen.
För en person s hu shåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hu shåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens ko stnader. Kommunens självko stnadsp ris för varje hembesök ä r fast ställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hemtj änst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besö k/vecka, uppbärs 8,70€/besök samt ko stnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 39 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
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I samband med att faktureringen påbörjades för år 2014 upptäckte
socialchefen att Eckerö kommuns fa st ställda taxor inte överensstämmer med stat srådet s förordning och social- och hälsoministeriets
meddelande om indexjusteringar, gällande följande:
- Inkom stgränse r
- Tillfällig hemtjänst (nu 8,70 €/besök – re kommendation 9,30
€/besök)
- Vårddagsavgift för kort varig institutionsvård (nu 39,00 €/dygn –
rekommendation 34,80 €/dygn

FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför kommunstyrelse och –fullmäktige att ” Taxa för hemtjänstservice” ändras och fastställs enligt följande (förändringarna
med fetstil och understreckade):
Regelbunden hem tj änst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomste r
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter stat srådets föro rdning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besö k/vecka
4-7 besö k/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
personer
1
2
3
4
5
6

Inkom stgräns/fribelopp
Euro/månad
563
1 039
1 628
2 014
2 438
2 799

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%
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När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstg ränsen
med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Dygnsko stnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Fru ko st
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemt jänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fa st ställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fast ställts i klientavgiftsförordningen.
För en person s hu shåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hu shåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens ko stnader. Kommunens självko stnadsp ris för varje hembesök ä r fast ställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hemtj änst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besö k/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt ko stnader enligt aktuell stödservice.
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Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, mat
och hemtjänstavgift.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 20

LEDANDE UPPGIFTER I S OLGÅRDENS KÖK
Kockarna i Solgårdens kö k ha r varit i kontakt med socialchefen för att
diskutera dera s befattningar. I nuläget är en av kocka rna ledande
kock medan kockarna anser att de går om varandra och gör samma
arbetsuppgifter. Den ledande kocken har även en högre lön.
Kommunstyrelsen tillsatte nyligen en arbetsgrupp för översyn av
kommunens kö k och städning.
Till arbetsgruppen valdes:
Magnus Jansson (ordförande och sammankallare)
Gunilla Holmberg
Rolf Söderlund
KD fungerar som se kreterare
FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att ge informationen
att kockarna i Solgårdens kö k önska r att dera s arbet sbefattningar,
behov av ledande kock samt löneskillnad utvärderas och se s över.
Socialnämnden önska r att arbetsgruppen diskuterar detta med kockarna.
Socialnämndens uppfattning är dock att det skall finnas en kock som
är i ledande ställning.
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
15

Sammanträdesdatum
13.03.2014
SN § 21

REKRYTERING AV MODERSKAPSVIKARIE INOM HEMTJÄNST UTE
Befattningen som tf. närvårdare inom hemtjänst ute kommer att bli
obesatt under tiden 21.7.–31.12.2014, orsa k seme ster och moderskap sledighet. För att få bättre möjlighet att rekrytera ny personal föreslås att man annonserar efter en vikarie för både semester och moderskap sledighet.
Socialnämnden har budgeterat för en tillfällig personal på 100 % i
hemtjänst ute för år 2014.

FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att annonsera
efter en vikarie (semester f rom 21.7–10.08.2014, och moderskap sledigt 13.8–31.12.2014) för nuvarande tf. närvårdare
inom hemtjänsten. Befattning är heltid, i första hand dagtid må –
fre. Men periodarbete kan även förekomma.
Behörighetskrav är närvå rdarexamen. Prövotid kan tillämpas.
Lön: enligt AKTA närvårdare 04SOS06A, lön 2 282,98 €.
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att tf. ledande
närvårdare och socialchefen går igenom ansökningarna och gör
intervjuer. Beslut om anställning delegeras till socialchefen i samråd med socialnämndens presidium.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 25

E XTRA ÄRENDE: DELGIVNINGAR
1. Ålands landskap sregering: Socialvårdsplanen 2014-2018. ÅLR
har antagit socialvårdsplanen för åren 2014-2018. Den finns att
hämta elektroniskt under adre ss:
http://www.regeringen.ax/socialomiljo/planS10.pbs
2. Preliminär slutlig fördelning av ko stnader för De Gamlas Hem för
år 2013 för Eckerö kommun. Investeringsko stnaden: tilläggsbetalning på 656,12 €. Driftsko stnader: återbetalning på 18 127,31
€.
3. Barnskyddsjourens statistik å r 2013. Totalt 41 samtal, 13 utryckningar, 1 jour ärende i Eckerö kommun.
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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

13.3.2014
§§ 14-25

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: 14-22, 24-25
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:

Enligt 15 § Förvaltningsproce ssL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsfö rbudet:
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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:
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: § 23
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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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
20

Sammanträdesdatum
13.03.2014

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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