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Tisdagen den 09.12.2014 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansli

FÖREDRAGNINGSLISTA
SN § 130

Kallelse och beslutförhet

SN § 131

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SN § 132

Val av protokolljusterare, tid och plats

SN § 133

Förfrågan från skolnämnden

SN § 134

Anhållan om deltidsarbete

SN § 135

Konfidentiellt ärende: Ansökan om personlig assistent
inom barnomsorgen

SN § 136

Rekrytering av gruppassistent inom barnomsorgen

SN § 137

De Gamlas Hem k.f. nytt grundavtal

SN § 138

Handikappservice: Ersättning för ledsagare och assistent
på resa

SN § 139

Handikappservice: Handbok angående personlig
assistans

SN § 140

Delgivningar

SN § 141

Konfidentiellt ärende: Överenskommelse med Anställd

SN § 142

Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

SN § 143

Konfidentiellt ärende: Ansökan om ledsagarkostnader

SN § 144

Konfidentiellt ärende: Delgivning angående bemötande till
ÅMHM

SN § 145

Begäran om utlåtande

SN § 146

Konfidentiellt ärende: Ansökan om assistent på resa

SN § 147

Konfidentiellt ärende: Styrdokument för handikappservice
personlig assistent

Eckerö den 4.12.2014

Andrea Björnhuvud
Socialchef
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Plats och tid

Kommunkansli måndagen den 09.12.2014 kl. 19-22

Beslutande

Övriga närvarande

Jan-Anders Öström
Henrietta Hellström frånvarande
Kerstin Wikgren
Rune Söderlund
Britt Berthen-Eklund frånvarande
Mikael Stjärnfelt
Andrea Björnhuvud
Yvonne Öfverström-Sundqvist
Gun Sivén kl. 19.00-20.10,

Paragrafer

§§ 130-147

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Öström

Andrea Björnhuvud

Föredragande

Protokolljustering
Ort och tid

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
Socialchef
Vik. äldreomsorgsledare
Daghemsföreståndare

Eckerö torsdagen den 11.12.2014, kl. 18.30.

Kerstin Wikgren

Nr.
12

Mikael Stjärnfelt

Kommunkansliet i Överby fredagen 12.12.2014 kl 9.00.
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Sammanträdesdatum
09.12.2014
SN § 130

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter 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
3

Sammanträdesdatum
09.12.2014
SN § 131

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att § 140 Delgivningar kompletteras med punkt
3,4,6.
Kerstin Wikgren föreslår att § 140 Delgivningar kompletteras med
punkt 5.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

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

Sekr.
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Sammanträdesdatum
09.12.2014
SN § 132

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Henrietta Hellström och Britt Berthén-Eklund föreslås som protokolljusterare. Justering torsdag 11.12.2014 klockan 18.20.
Eftersom de föreslanga protokolljusterarna är frånvarande ändras förslaget till följande:
Kerstin Wikgren och Mikael Stjärnfelt föreslås som protokolljusterare.
Justering torsdag 11.12.2014 klockan 18.30.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Kerstin Wikgren och Mikael Stjärnfelt väljs som protokolljusterare. Justering torsdag 11.12.2014 klockan 18.30.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
09.12.2014
SN § 133

FÖRFRÅGAN FRÅN SKOLNÄMNDEN

SN § 59/2014

Skolnämnden (19.5.2014, 28 §) har inkommit med en förfrågan till
socialnämnden om de är villiga att samarbeta om en gemensam speciallärare. Skolnämnden behöver speciallärarresurser på 12 veckotimmar och frågan har uppstått om den kan kombineras med en specialbarnträdgårdslärartjänst från och med år 2015.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anteckna förfrågan till kännedom samt ge socialchefen och daghemsföreståndaren i
uppdrag att utreda möjligheterna till kombinerad tjänst närmare och
komma med förslag i samband med budgetarbetet för år 2015.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

SN § 133/2014

Socialchefen och daghemsföreståndaren har diskuterat skolnämndens förfrågan ånyo. Ett sammarbete angående speciallärare och
specialbarnträdgårdslärare är intressant men formerna behöver diskuteras vidare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att socialchefen och
daghemsföreståendaren bjuder in representanter från skolan för att
diskutera vidare kring ett eventuellt framtida sammarbete, inför vidare
behandling i socialnämnden.
På sammanträdet framkommer att speciallärarresursen i skolan har
kommit att förändras.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att specialbarnträdgårdslärarresursen sköts
som tidigare. Ett eventuellt samarbete med skolan är intressant och
diskussionen kan gå vidare enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: SOC 273/2014
SN § 134

ANHÅLLAN OM DELTIDSARBETE
Bilaga – Anhållan
Städare/köksbiträde Gun-Gerd Grönholm har för avsikt att gå i deltidspension från och med 1.2.2015, och har inkommit med en anhållan om att få gå ner i arbetstid från 100 % till 65 %.
Befattningen är fördelad så att 80 % är städning inom barnomsorgen
samt 20 % köksbiträde i Solgårdens kök.
Grönholm skriver i sin anhållan att hon ämnar enbart fungera som
städare och lämna köksbiträdessysslorna.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna GunGerd Grönholms anhållan om att gå ner i arbetstid till 65 % från och
med 1.2.2015.
Socialchefen, äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren ges i
uppdrag att ta fram förslag på hur köksbiträdessysslorna skall komma
att ordnas från och med 1.2.2015.
Mikael Stjärnfelt föreslår en komplettering att en utvärdering görs
huruvida 65 % städning är tillräcklig med tanke på att städdimensioneringen för barnomsorgen är 80 %. Utvärdering efter vårterminen.
Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att godkänna Gun-Gerd Grönholms anhållan
om att gå ner i arbetstid till 65 % från och med 1.2.2015.
Socialchefen, äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren ges i
uppdrag att ta fram förslag på hur köksbiträdessysslorna skall komma
att ordnas från och med 1.2.2015.
Socialnämnden besluter vidare att en utvärdering görs huruvida 65 %
städning är tillräcklig med tanke på att städdimensioneringen för
barnomsorgen är 80 %. Utvärdering efter vårterminen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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SN § 136

REKRYTERING AV GRUPPASSISTENT INOM BARNOMSORGEN
Under förutsättning att socialnämnden beviljar personlig assistent för
enskilt barn (SN § 122/2014) behövs vidare beslut om rekrytering tas.
Inför verksamhetsåret 2015 finns det behov av att anställa en personlig assistent för ett enskilt barn inom barnomsorgen på heltid. Behörighetskrav för personlig assistent inom barnomsorgen är barnskötare
eller motsvarande.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att annonsera efter
en personlig assistent på heltid för enskilt barn inom barnomsorgen
på heltid, behörighetskrav barnskötare eller motsvarande. Arbetet är
för tiden 7.1.– 31.12.2015, enligt ATKA 04SOS06A lön per oktober
2014, 2 259,72 €/månad. Prövotid kan tillämpas. Anställningen förutsätter att erforderliga beslut tas. Daghemsföreståndaren och socialchefen handhar eventuella intervjuer och kommer med förslag för anställning till socialnämnden.
Socialchefen återtar sitt förslag och föreslår att ärendet återremitteras.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden beslutet att ärendet återremitteras.

SN § 136/2014

Under förutsättning att socialnämnden beviljar en extra resurs i from
av gruppassistent till avdelningen Humlan (SN § 136/2014) behövs vidare beslut om rekrytering tas.
Inför verksamhetsåret 2015 finns det behov av att anställa en gruppassistent till avdelningen Humlan på heltid. Behörighetskrav för grupp
assistent inom barnomsorgen är barnskötare eller motsvarande.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att annonsera efter
en gruppassistent inom barnomsorgen på heltid, behörighetskrav
barnskötare eller motsvarande. Arbetet är för i första hand tiden 7.1.–
31.12.2015, med eventuell förläning. Lön enligt AKTA 04SOS06A lön
per december 2014, 2 259,72 €/månad. Prövotid tillämpas enligt avtal. Anställningen förutsätter att erforderliga beslut tas. Daghemsföreståndaren och socialchefen handhar eventuella intervjuer och kommer med förslag för anställning till socialnämnden.
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att annonsera efter
en gruppassistent inom barnomsorgen på heltid, behörighetskrav
barnskötare eller motsvarande. Arbetet är för i första hand tiden 7.1.–
31.12.2015, med eventuell förläning. Lön enligt avtal AKTA
04SOS06A (lön per december 2014, 2 259,72 €/månad). Prövotid tilllämpas enligt avtal. Befattningen tillsätts under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel. Daghemsföreståndaren och socialchefen delegeras att sköta rekryteringen och anställningen i samråd med
socialnämndens ordförande. Beslutet delges socialnämnden.
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Dnr: SOC 266/2014
SN § 137

DE GAMLAS HEM K.F. NYTT GRUNDAVTAL
Bilaga – Brev samt nytt grundavtal
Ett tillräckligt antal kommuner har nu godkänt det nya grundavtalet för
De Gamlas Hem k.f. Det nya grundavtalet finns med som bilaga. Det
nya grundavtalet finns att skriva under hos förbundsdirektören.
Eckerö kommuns fullmäktige godkände inte det nya grundavtalet.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda detaljer i grundavtalet. Arbetsgruppen kommer i sitt arbete också att ta fram förslag till grundavgift, till förbundsfullmäktige. Planen är att systemet med grundavgift
kommer att tillämpas under år 2016.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden antecknar ärendet till kännedom. Informationen delges kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 138

HANDIKAPPSERVICE: ERSÄTTNING FÖR LEDSAGARE OCH ASSISTENT PÅ RESA
Bilaga – Förslag till principer för ersättning för ledsagare och assistent
på resa.
Bilaga – THL:s handbok
Socialchefen har tagit fram principer för ersättning inom handikappservicen när det gäller ledsagare och assistent på resa.
Principerna baserar sig på THL:S handbok för färdtjänst, ledsagare
och assistentservice. Se bilaga.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att fastställa principerna för ersättning för ledsagare och assistent på resa.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnen besluter 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
09.12.2014
SN § 139

HANDIKAPPSERVICE: HANDBOK ANGÅENDE PERSONLIG ASSISTANS
Bilaga – Handbok med information för brukare och personliga assistenter inom handikapservicen
Personlig assistent servicen är relativt ny och omfattande. I kommunen finns flera personliga assistenter inom handikappservicen. För att
underlätta och klargöra ofta återkommande frågeställningar har socialchefen tagit fram ett förslag till handbok.
Handboken är i första hand ett riktgivande dokument som kan kompletteras vartefter det kommer ny information.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna handboken.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 140

DELGIVNINGAR
1. Solgårdens 10 års jubileum måndag 15 december klockan 18.00.
2. Diskussion kring reservelverk till servicehuset Solgården.
- Kommunstyrelsen har i budgetförslaget satt in investering för
reservelverk för 35 000,00 €.
3. Tf. socialarbetarresursen kan förlängas på tjänstemannanivå för 6
månader enligt socialinstruktionen. En förlängning för hela år
2015 kan beredas till socialnämndens sammanträde i januari månad.
4. Socialnämndens sammanträde i januari planeras preliminärt till 19
januari 2015.
5. Ledamot Kerstin Wikgrens fråga till socialchefen gällande debitering av dagvårdsavgifter i samband med arbetsstrejk och principen om likabehandling. Socialchefen anmodas av socialnämnden
att kontrollera huruvida det har förekommit och utfallit i Eckerö
kommun.
6. Mellanbokslut per 30 november 2014.
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Dnr: SOC 279/2014

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

9 december 2014
SOCIALNÄMNDEN

§§ 130-147
PARAGRAFER:
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: §§ 130-133, 136-142, 144, 145
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § 134

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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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: § 134
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
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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:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: §§ 135, 143,
146, 147
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
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