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Nr.
1

Plats och tid

Kommunkansli måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 – 21.10

Beslutande

Jan-Anders Ö st röm
Henrietta Hellström
Kerstin Wi kgren
Rune Söderlund
Britt Berthén-Eklund

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Andrea Björnhuvud
Suvi Gyllecrantz frånvarande

Socialchef
Äldreomsorgsledare

Öv riga närv arande
Paragrafer

§§ 1-13

Underskrifter

Ordförande

Sekretera re

Jan-Anders Ö st röm

Andrea Björnhuvud

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö tisdagen den 4.2.2014, kl. 17.00.
Kerstin Wi kgren

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdra gets riktighet bestyrks
Ort och ti d
Underskrift

Britt Berthén-Eklund

Kommunkansliet i Överby den 5.2.2014 kl. 9.00.
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SN § 1

K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
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.
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SN § 2

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Som protokolljusterare före slås Kerstin Wikgren och Britt BerthénEklund. Justering tisdag kl. 17.00 på kommunkansliet.
BESLUT:
Socialnämnden beslut enligt förslag.
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Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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SN § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompletteras med följande punkter:
- SN § 13 Extra ärende: Snöplogning
- SN § 9 Delgivningar: 5. Budget 2014: Anslag på 40 000,00 € för
specialbarnträdgårdslärare har av okänd anledning strukit s.
- SN § 12, konfidentiella delgivningar 3. Daghemsföreståndarens
tjänstemannaprotokoll.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 4

AVTAL OM SAMARBETE GÄLLANDE BARNSKYDDSJOUR
Bilaga – Avtal om samarbete gällande barnskydd sjour
Ecke rö kommun har tidigare (10.12.2009) ingått ett avtal om samarbete gällande barnskydd sjour, vilket gick ut 31.12.2013. Kommunförbundet har sänt ut en re kommendation att de kommuner som ön ska r
fortsätta ingå i avtalet tar varsitt beslut på att förlänga befintligt avtal
med två år, fram till 31.12.2015, utan behov av ny signering.
Avtalet är detsamma som tidigare, ett eventuellt beslut om att förlänga befintligt avtal kan fogas till befintliga handlingar, och behöver
även delges Åland kommunförbund.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen att kommunen förlänger befintligt avtal gällande
barnskydd sjour för tiden 1.1.2014–31.12.2015.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 5

FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN
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.
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SN § 6

ÄLDREOMSORGEN : ARBETSSITUATIONEN GÄLLANDE LEDANDE UPPGIFTER
Äldreomsorgsledaren har varit frånvarande en längre tid och kommer
fortsättningsvis att vara det fram till åtminstone 31.3.2014. Tf. ledande
närvårdaren, tf. socialarbetaren samt socialchefen arbetar även med
föreståndar/äldreomsorgsledaruppgifter så mycket de hinner. Situationen börjar bli ohållbar på så sätt att arbetsuppgifter släpar efter och
arbetsbördan börjar bli övermäktig.
I budgeten för år 2014 finns skrivet att kommunstyrelsen avser att tillsätta arbet sgrupper för översyn av arbetsuppgifter inom centralförvaltningen, äldreomsorgen, kommunens kö k och städning.
En önskan och behov finns att man i skynd sam ordning skulle tillsätta
en arbetsgrupp som skulle se över äldreomsorgen s a rbetsuppgifter, i
första hand gällande ledande uppgifter. Både när det gäller föreståndaruppgifter, äldreomsorgsledaruppgifter samt socialarbetaruppgifter.
En önskan från äldreomsorg spersonalen sida skulle även vara att
man så snabbt som möjligt skulle kunna inleda rekrytering av en vikarierande äldreomsorgsledare på deltid eller heltid.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden diskuterar ärendet gällande
översynen av ledandeuppgifter inom äldreomsorgen och ger förslag
på personer som kan företräda socialnämnden i en eventuell arbetsgrupp.
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att be kommunstyrelsen att i skynd sam ordning tillsätta en arbetsgrupp för utvecklandet
av äldreomsorgen samt inleder rekrytering av vika rierande äldreomsorg sledare för perioden omgående till i första hand 31.3.2014, med
eventuell förlängning.
Rune Söderlund begär ajournering. Socialnämden godkänner att mötet ajourneras. Mötet ajourneras klockan 19.35. Mötet återupptas
klockan 19.45.
Rune Söderlund föreslår att Kerstin Wikgren och Jan-Anders Ö ström
väljs som socialnämndens representanter i arbetsgruppen. Förslaget
får understöd.

SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen att en arbetsgrupp, för översyn av arbet suppgifter inom centralförvaltning, äldreomsorgen, kommunens kö k och städning tillsätts med tre politiker.
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Kerstin Wi kgren och Jan-Anders Ö ström före slås som socialnämndens repre sentanter i arbetsgruppen för äldreomsorg. Socialnämnden
önskar att a rbetsgruppen först börjar arbeta med översynen av äldreomsorg sledaruppgifter samt behovet av socialarbetaruppgifter.
Socialnämnden besluter att lediganslå och annonsera efter en vikarierande äldreomsorg sledare till servicehuset Solgården, med hänvisning till socialinstruktionen och förvaltningsstadgan. Även äldreomsorg sledaruppgifter ingår. Önskvärt att den som anställs har yrke shögskoleexamen men även annan lämplig person med lämplig utbildning och erfarenhet av vårdarbete och personalledning kan anställas. Lön utgående från 04SOS30; 2 679,00 €/månad. Vikariatet
kan inledas omgående och sträcke r sig i första hand till 31.8.2014,
med eventuell förlängning.
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SN § 7

TF . LEDANDE NÄRVÅRDARE
Bilaga - Befattningsbeskrivning
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 an ställs under halva år 2014 på 50 %.
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att anställa Elin
Suojanen i ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden
1.1 – 30.6.2013. Individuellt lönetillägg 10 % av grundlönen, 220
€/månad. Då ledande närvårdaren vikarierar äldreomsorg sledaren vid
korta re perioder (semest rar, kortare ledigheter) utgår ingen extra ersättning för detta.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter att anställa Elin Suojanen i ett tillfälligt förordnande som ledande närvårdare för tiden 1.1 – 30.6.2013. 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 (semest rar, kortare
ledigheter) utgår ingen extra ersättning för detta.
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SN § 8

LÖNESÄTTNING TF . ÄLDREOMSORGSLEDARE
Enligt socialnämnden beslut § 9/2014 fungerar Elin Suojanen som ledande närvårdare under tiden 1.1.–30.6.2014. Under tiden 1.1.–
31.3.2014 kommer äldreomsorg sledartjänsten att vara obesatt och tf.
ledande närvårdare kommer även att ha hand om föreståndaruppgifter motsvarande 50 %.
Från och med 1.1.2014 arbetar Elin Suojanen 50 % som inplanerad i
vården och 50 % med kan sliuppgifter (föreståndar och äldreomsorg sledar uppgifter).
SOCIALCHEFE NS FÖ RSLAG
Socialchefen föreslår att tf. ledande närvårdare Elin Suojanen erhåller
lön för 50 % enligt äldreomsorgsledare 04SOS30: 2 679,00 €/månad.
Detta gäller för tiden 1.1.– 31.3.2014 eller tills en vikarie för äldreomsorg sledaren anställts. För övriga 50 % arbetstid utgår lönen enligt
SN § 7/2014 (04SOS06A 2 282,98 €/månad med individuellt lönetilllägg på 220,00 €/månad).
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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SN § 9

DELGIVNINGAR
1. Brev från Förtroenderådet: Tystnadsplikten i socialnämnderna.
2. Till kö ksbiträde/extra resurs på Småpigorna valdes Annika
Andersson.
3. Till personal för hemtjänst ute valdes Mikaela Walddén.
4. Till vikarierande för- och eftermiddagsledare valdes Charlotte
Lillström.
5. Budget 2014: Anslag på 40 000,00 € för specialbarnträdgårdslärare har av okänd anledning stru kits. Behov av tjänsterna finns och
planeras ändå att köpas under året.
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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

3 februari 2014
§§ 1-13

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över be slutet.
Paragrafer: 1-6, 9, 11-12, 13
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 7-8, 10

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: 7-8, 10
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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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:
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

Fogas till protokollet

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.
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