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SN § 84

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Rune Söderlund och Henrietta Hellström föreslås som protokolljusterare. Justering efter mötet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 86

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns utan kompletteringar.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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TAXA FÖR FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2015
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för för- och eftermiddagsvården
från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2015 höjs
till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG

Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av barndagvårdens
taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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TAXA FÖR BARNOMSORGEN
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för barnomsorgen enligt
barnomsorgslagen 2011:86, som började gälla från och med
1.1.2012. Några förändringar har inte kommit sedan dess.
Avgifterna fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro månad, samt för halvtid 138,00
euro/månad. Minsta avgift som faktureras är 20,00 euro.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller barnomsorgsavgifter. Taxan för barnomsorgen
hålls oförändrad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag att avgifterna fastställs enligt
anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00
euro månad, samt för halvtid 138,00 euro/månad. Minsta avgift som
faktureras är 20,00 euro.
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Sammanträdesdatum
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SN § 89

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2015

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande,
enligt beslut KFM § 26/2014:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

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

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
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%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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mål
Middag
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11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
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 fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, mat
och hemtjänstavgift.

År 2015
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Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande. Följande index-

justering kommer under år 2016.

Socialnämnden 5.8.2014, § 76/2014, fastställde nya och tydligare kriterier för hemservice. Den största förändringen är att städning endast
skall erbjudas dem som har någon annan regelbunden hemtjänst. I
stället för städservice skall hemtjänsten kunna erbjuda besök hos åldringar i eget hem, för sällskap och för att hjälpa till med mindre saker.
Syftet med denna form av besök är att motarbeta ensamhet och isolering samtidigt som åldringsvården får kontakt med de äldre som bor i
eget hem.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår följande förändringar:
- Taxan för städtjänster höjs från 8,00 €/halvtimme/personal till
10,00 euro/halvtimme/personal
- En ny taxa för ”sällskapsbesök” fastställs till 5,00 €
- Lunch höjs från 5,50 euro till 5,60 euro
- Lunch jämte transport hem från 6,00 euro till 6,20 euro
- Övriga avgifter hålls oförändrade.
Socialchefen kompletterar sitt förslag med att benämning ”sällskapsbesök” ändras till ”trygghetsbesök”. ”Trygghetsbesökens”
taxa fastställs till 5 euro/timme/personal. Dygnskostnaden för alla
måltider höjs från 11,00 € till 11,10 €. Till kommunstyrelsens beredning skall uppgifter på kommunens självkostnadspris för hembesök i enlighet med bokslutet för år 2013 (var 41,07 € år 2012).
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter efter diskussion att förorda följande inför
kommunstyrelse och –fullmäktige:
- Taxan för städtjänster höjs från 8,00 €/halvtimme/personal till
10,00 euro/halvtimme/personal
- En ny
taxa för ”trygghetsbesök” fastställs till 5,00
€/halvtimme/personal
- Lunch höjs från 5,50 euro till 5,60 euro
- Lunch jämte transport hem från 6,00 euro till 6,20 euro
- Dygnskostnaden för alla måltider höjs från 11,00 € till 11,10 €.
- Till kommunstyrelsens beredning skall uppgifter på kommunens
självkostnadspris för hembesök i enlighet med bokslutet för år
2013 (var 41,07 € år 2012).
- Övriga avgifter hålls oförändrade.
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Sammanträdesdatum
01.09.2014
-

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande, enligt beslut KFM § 26/2014:
BESLUTET I HELHET – förändringar med fet stil
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

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

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.

Inkomst- Antal
personer
gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
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%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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-Dygnskostnad för alla måltider
-Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag
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11,10
5,60
6,20
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
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
10 €/halvtim m e

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 fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av
betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till
41,07 € för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012. Korrigeras till uppgifter från bokslutet för år 2013.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
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HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ SOLGÅRDEN OCH EKERGÅRDEN 2015
Hyrorna för samlingslokalen i Solgården och Ekergården har under år
2014 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra av samlingslokalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl.
22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Ekergården (sam lingssalen)
Hyra av samlingssalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl.
22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Solgården samt Ekergården höjs till 80 € och hyran för ideella
föreningar till 40 € från och med 1.1.2015.
Efter diskussion konstaterar socialnämnden att det inte är förenligt
med Solgårdens verksamhet och de boendes trivsel att samlingssalen hyrs ut till utomstående.
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs till 80
€ och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med 1.1.2015. Socialnämnden förordar också att Solgårdens samlingssal inte längre
hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens verksamhet och
de boendes trivsel.
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERING: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
Bilaga – ÅLR Begäran om utlåtande angående Kommunernas socialtjänst
Bilaga – Förslag till synpunkter inför kommunstyrelsens utlåtande angående Kommunernas socialtjänst
Ålands landskapsregering har sänt ut lagberedningens slutrapport
angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av samma myndighet.
Landskapsregeringen emotser konstruktiva förslag och synpunkter på
förverkligande och finansering av Kommunernas socialtjänst med
hänsyn till förslagen i bilaga rapporter.
Utlåtandet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30
september 2014.
Socialnämndens ledamöter har fått slutrapporten per e-post och vanlig post.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden diskuterar slutrapporten och
kommer med synpunkter som kan föras vidare till kommunstyrelsen.
Socialchefen presenterar på mötet förslag till synpunkter som socialnämnden kan avge inför kommunstyrelsens utlåtande angående
Kommunernas socialtjänst (bilaga).
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enhälligt att återremittera ärendet.
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ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R .F .: V ERKSAMHETSBIDRAG OCH AVTAL ÅR
2015
Bilaga – Brev, Förslag till avtal, Redovisning av besök och statistik
Ålands Fountainhouseförening r.f. önskar att Eckerö kommun tecknar
avtal med föreningen för år 2015 eller tillsvidare alternativt ger verksamhetsbidrag.
Föreningens klubbhus Pelaren erbjuder besöksdagstjänster utgående
från psykosocial arbetsinriktad dag och berör personer som har eller
har haft en psykiatrisk diagnos. I nuläget är 5 personer från Eckerö
kommun inskrivna och under första halvåret av 2014 har besöken ligger runt 19-20 stycken/månad. Ett besök ”kostar” 33 euro.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden inte ingår ett avtal med
Ålands Fountainhouseförening r.f.
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att budgetera för ett
understöd om 3 500,00 euro för Klubbhuset Pelarens verksamhet för
år 2015. Motiveringen är den att flertalet Eckeröbor har behov av och
nyttjar denna verksamhet.
Kerstin Wikgren föreslår att socialnämnden inte går in för att bevilja
verksamhetbidrag för Klubbhuset Pelarens verksamhet. Motiveringen
är att det inte finns någon lagstiftning som säger att kommunerna
skall finansiera denna typ av verksamhet. Denna typ av verksamhet
borde finansieras av Ålands Hälso- och sjukvård och Ålands Landskapsregering. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enhälligt att inte bevilja verksamhetbidrag för
Klubbhuset Pelarens verksamhet. Motiveringen är att det inte finns
någon lagstiftning som säger att kommunerna skall finansiera denna
typ av verksamhet. Denna typ av verksamhet borde finansieras av
Ålands Hälso- och sjukvård och Ålands Landskapsregering.
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SN § 93
SLUTRAPPORT, ARBETSGRUPP INOM ÄLDREOMSORGEN
TILLSÄTTA ARBETSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV ARBETSUPPGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunfullmäktige beslöt 30.12.2013 att tillsätta en arbetsgrupp för
översyn av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.
Arbetsgruppens uppgifter är att:
- Kontrollera och dokumentera det administrativa arbetet inom
äldreomsorgen
- Kontrollera och dokumentera tidsåtgången för arbetet
- Studera andra motsvarande enheter och hur andra kommuner
sköter äldreomsorgen
- Rapportera och avge förbättrings- och åtgärdsförslag till kommunstyrelsen senast inom maj 2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tillsatte ( § 23/2014) följande arbetsgrupp:
Marie Löfström (ordförande och sammankallare)
Andrea Björnhuvud (sekreterare)
Kerstin Wikgren
Jan-Anders Öström
Arbetsgruppen hade rätt att inkalla övriga sakkunniga vid behov.
Arbetsgruppens uppgifter var att:
- Kontrollera och dokumentera det administrativa arbetet inom
äldreomsorgen
- Kontrollera och dokumentera tidsåtgången för arbetet
- Studera andra motsvarande enheter och hur andra kommuner
sköter äldreomsorgen
- Rapportera och avge förbättrings- och åtgärdsförslag till kommunstyrelsen senast inom maj 2014
Arbetsgruppen beviljades förlängning till juni månad 2014. Arbetsgruppen lämnade in en slutrapport och beviljades befrielse av kommunstyrelsen 12.8.2014, § 155. Kommunstyrelsen beslöt då att överföra ärendet till socialnämnden för vidare beredning.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Arbetsgruppens slutrapport har sänts ut till socialnämnden. Socialchefen föreslår att nämnden tar del av rapporten och diskuterar och
tar beslut om hur vi går vidare med arbetet.
Henrietta Hellström föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för vidare utvecklande och förverkligande av äldreomsorgsgruppens slutrapport.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
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Socialnämnden besluter att socialchefen får i uppdrag att arbeta vidare med de förslag som finns i slutrapporten och att presidium är referensgrupp i arbetet.
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TF . SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDET
Under år 2013 och 2014 har det funnits en tf. socialarbetare som arbetat i huvudsak med barnskyddsärenden. För år 2014 budgeterades
för 40 % socialarbetare för 6 månader.
Tf. socialarbetare har i nuläget arbetsavtal fram till 30.9.2014, eftersom äldreomsorgsledartjänsten till och från varit obesatt och socialchefen har under sommarmånaderna arbetat deltid.
I nuläget är äldreomsorgsledartjänsten obesatt fr.o.m. 1 augusti och
rekryteringsarbetet pågår, med hopp om att man kan anställa en vikarie, som kunde tillträda under september månad. Fram till dess sköts
äldreomsorgsledaruppgifter av socialchefen och ledande närvårdaren. Socialchefen kommer under hösten också att behöva skola in
och bistå den nya vikarien. Behovet av en socialarbetarresurs som
avlastar finns under hösten.
Barnskyddsärendena är i nuläget flera och det skulle vara nödvändigt
att tf. socialarbetaren kan arbeta kvar på 40 % under tiden oktoberdecember 2014, och sköta dessa uppgifter. Personalkostnaderna för
det skulle bli 5 500,00 euro inklusive sociala kostnader. Inom kostnadsstället barnskydd finns det 12 000,00 euro under posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar. Av hela budgeten för
barnskydd har 37,1 % nyttjats per 31.7.2014. Totalt sett är socialnämnden per 31.7.2014 dryga 50 000,00 euro under budget (ca 2 %).
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna att
medel motsvarande 5 500,00 euro, får användas för att anställa en tf.
socialarbetare för tiden oktober-december 2014. Kostnaden skall tas
från posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar.
Socialchefen föreslår också att tf. socialarbetare 40 % för hela år
2014 bokförs under löner/barnskydd. Ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att godkänna att medel motsvarande
5 500,00 euro, får användas för att anställa en tf. socialarbetare för tiden oktober-december 2014. Kostnaden skall tas från posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar.

Socialnämnden föreslår också att tf. socialarbetare 40 % för hela år
2014 bokförs under löner/barnskydd. Ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.
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TF . LEDANDE NÄRVÅRDARE

SN § 7/2014

Under tiden 1.5.2013-31.12.2013 har närvårdare Elin Suojanen fungerat som ledande närvårdare enligt socialnämndens beslut 8.4.2013
§ 45/2013. Beslutet skulle utvärderas i samband med budgetarbetet
för 2014.
Behovet av en ledande närvårdare finns fortfarande och i budgeten
för år 2014 har man som verksamhetsmål att en ledande närvårdare
fortsättningsvis anställs under halva år 2014 på 50 %.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anställa Elin
Suojanen i ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden
1.1 – 30.6.2014. Individuellt lönetillägg 10 % av grundlönen, 220
€/månad. Då ledande närvårdaren vikarierar äldreomsorgsledaren vid
kortare perioder (semestrar, kortare ledigheter) utgår ingen extra ersättning för detta.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att anställa Elin Suojanen i ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden 1.1 – 30.6.2014. Lön utgår från avtal 04SOS06A med grundlön 2 282,98 €/månad med ett
individuellt lönetillägg på 220 €/månad. Då ledande närvårdaren vikarierar äldreomsorgsledaren vid kortare perioder (semestrar, kortare
ledigheter) utgår ingen extra ersättning för detta.

SN § 74/2014
Elin Suojanen har haft ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden 1.1 – 30.6.2014. Suojanen har även under sommarmånaderna fungerat som ledande närvårdare.
Upplägget fungerar bra och behov finns att det fortsätter även under
hösten. Speciellt i nuläget när ingen äldreomsorgsledare har funnit
sedan 1 augusti. Rekryteringen av en ny vikarie pågår.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen förslår att socialnämnden besluter att anställa Elin
Suojanen i ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden
1.7 – 31.12.2014. Lön utgår från avtal 04SOS06A med grundlön
2 302,98 €/månad med ett individuellt lönetillägg på 220 €/månad. Då
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ledande närvårdaren vikarierar äldreomsorgsledaren vid kortare perioder (semestrar, kortare ledigheter) utgår ingen extra ersättning för
detta.
Henrietta Hellström föreslår att ärendet återremitteras. Förslaget får
understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Ärendet återremitteras.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
Bilaga – Specialbarnträdgårdslärarlöner för jämförelse
Från och med augusti finns det en specialbarnträdgårdslärarresurs
(SN 31.3.2014, § 34/2014). Socialnämnden beslöt att godkänna att
daghemsföreståndaren timanställer alternativt köper tjänster från en
person med specialbarnträdgårdslärarkompetens. Behovet i dagslägen är ca 6 h per dag en gång i vecka under perioden augustidecember 2014. Kostnaden uppskattat till totalt ca 5 000,00 €. Beslutet delges kommunstyrelsen.
En grundlön för specialbarnträdgårdslärare behöver fastställas, eftersom det saknas. I bilagan finns löner för jämförelse.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att fastställa grundlönen för specialbarnträdgårdslärare enligt nedanstående:
05PKO02B: 2 701,18 €/månad, för heltid.
Lönen är framtagen utgående från den uppgiftsrelaterade lönen för
barnträdgårdslärare i Eckerö kommun. Den uppgiftsbaserade lönen
för specialbarnträdgårdslärare fastställs till 150,00 € högre än för
barnträdgårdslärare.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.
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DELGIVNINGAR
1. Budgetuppföljning per juli 2014.
2. De Gamlas Hem: Kvartalsrapport.
3. Ny moderskapsvikarie inom för- och eftermiddagsvården: Emma
Pasanen.
4. Rekryteringen av vikarierande äldreomsorgsledare.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

1.9.2014

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

§§ 84-97

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 84-93, 95, 97
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 94, 96,

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

Fogas till protokollet
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Sammanträdesdatum
01.09.2014

ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete till vilken rättelseyrkande kan
fram ställas 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:
Socialnäm nden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 94, 96
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
Besvärsm yndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan anföras
sam t 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:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
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.
Inläm nande 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
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