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Nr.
1

Plats och tid

Kommunkansliet måndagen den 18.01.2016 kl. 19:00-21:45

Beslutande

Jan-Anders Öström
Henrietta Hellström
Kerstin Wikgren
Rune Söderlund
Britt Berthen-Eklund

ordförande
viceordförande
Frånvarande
ledamot
Frånvarande

Föredragande

Jessica Björn

Vik.Socialchef

§1-19
Extraärende § 20
Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Öström

Jessica Björn

Övriga närvarande
Paragrafer
Underskrifter

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö måndag den 18.1. 2016, kl. 22.00.

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

Rune Söderlund (Ej § 16)

Kommunkansliet i Överby den 19.01. 2016 kl 10.00.
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SN § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Henrietta Hellström och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare. Justering efter mötet.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extraärende: § 20.
BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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18.01.2016
SN § 4

DELGIVNINGAR

Tjänstemannabeslut Socialkansliet
Beslutsfattare: vik. Socialchef samt TF socialarbetare.
§

Beslutets innehåll

KONFIDENTIELLA
88/BO/15
Beviljad plats inom för- och eftermiddagsvården
89/BO/15
Beviljad befrielse från för- och eftermiddagsavgift
93/BO/15
Beviljad plats inom för- och eftermiddagsvården
94/BO/15
Beviljad plats inom för- och eftermiddagsvården
12/BS/15
13/BS/15

Barnskydd, arvode och kostnadsersättning för fosterhem
Barnskydd, betalning av terminsavgift

22/HO/15
23/HO/15
24/HO/15
27/HO/15
1/HO/16
2/HO/16
3/HO/16

Beviljad sysselsättning på Fixtjänst
Beviljad sysselsättning på Fixtjänst
Beviljad sysselsättning på Fixtjänst
Beviljad färdtjänst
Service från Ålands omsorgsförbund
Beviljad vårdplats på Oasen
Beviljad ersättning för assistent under resa

94/US/15
95/US/15
96/US/15
97/US/15

Utkomststöd grunddel, hälsovård
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra och el
Utkomststöd grunddel, el
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra och hälsovård
Utkomststöd grunddel, hyra, el och hyresskuld
Utkomststöd grunddel, hyra, el, hyresskuld
Utkomststöd, förebyggande
Utkomststöd grunddel, hyra och el
Utkomststöd grunddel
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra, hälsovård
och mediciner
Utkomststöd grunddel
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra, apotek,
barnförsäkring,
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra, apotek,
barnförsäkring,
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra, el, hälsovård och medicin
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes

98/US/15
99/US/15
100/US/15
101/US/15
102/US/15
103/US/15
104/US/15
105/US/15
106/US/15
107/US/15
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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108/US/15
109/US/15
110/US/15
111/US/15
112/US/15
113/US/15
114/US/15

119/US/15
1/US/16
2/US/16

Utkomststöd grunddel, hälsovård
Utkomststöd grunddel
Utkomststöd grunddel,
Utkomststöd grunddel
Utkomststöd grunddel, el
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra och sjukvård
Utkomststöd grunddel, barntillägg, hyra, sjukvård
och dygnsavg. Sjukhus
Utkomststöd, ansökan om kompletterande utkomststöd, avslag
Utkomststöd grunddel
Utkomststöd grunddel, hälsovård, sjukhusräkningar
Utkomststöd, ansökan om kompletterande utkomststöd, avslag
Utkomststöd grunddel, hyra och el
Utkomststöd grunddel, hälsovård
Utkomststöd grunddel

18/ÄO/15

Beviljad boendeplats på Solgården

31/PB/15

Avtal för stödperson

115/US/15
116/US/15
117/US/15
118/US/15

BESLUT
Återremitteras för korrigering.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: SOC 222/2015
SN § 5

MAT AVVIKELSE RAPPORT

Det har till socialnämnden inkommit en avvikelserapport angående maten på Solgården.
Hänv: Bilaga 222/2015

Förslag
Socialnämnden behandlar avvikelserapporten.
BESLUT
Socialnämnden kostaterar med anledning av inkommen avvikelserapport att det uppenbarligen förekommer brister i kvaliteten på
de måltider som levereras från Solgårdens kök.
Socialchefen får i uppdrag att begära in kökspersonalens förklaring.

SN § 138
Socialchefen har in begärt kökspersonalens förklaring i enlighet
med socialnämndens beslut.
Hänv: Bilaga: Kökets svar på matavvikelserapport från Solgården
222/2015
Förslag
Socialnämnden behandlar kökspersonalens förklaring.

Kerstin Wikgren föreslår utdelning av skriftlig varning. Förslaget
erhöll ej understöd och förfaller där med.
Rune Söderlund föreslår återremitering av ärendet. Britt BerthenEklund understödjer Söderlunds förslag.
Jan-Anders Öström föreslår handledning för kökets personal. Understödjes av Britt Berthen-Eklund och Rune Söderlund.
Beslut
Socialnämnden beslutar att kökets personal skall få handledning
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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__/__20__
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tillsammans med närvårdarna.
Ärendet i övrigt återremiteras för vidare beredning.

SN § 163
Handledning har bokats och kommer att genomföras av företaget
Ab Carolin Oy.
Resultatet kommer att presenteras när handledningen genomförts.
Kökspersonalen har framför önskemål om bemötande från socialnämnden på sin insända förklaring till avvikelserapporten.
FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom samt
bemöter kökspersonalens insända förklaring till avvikelserapport
med ett skriftligt svar.
BESLUT
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom samt
inväntar resultatet av handledningen.

SN § 5

Handledning i enlighet med socialnämndens beslut SN §138/2015
har genomförts.
Resultatet presenteras i bilaga.
Hänv: Bilaga: Handledning sammanfattning Eckerö Kommun

FÖRSLAG
Förslag presenteras på mötet

BESLUT
Socialnämnden beslutar att den inledda handledningen fortsätter
under våren 2016. Återkoppling sker till socialnämnden i maj månad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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SN § 6

TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE

KS § 227/1.9.2015
Tjänsten som äldreomsorgsledare är åter vakant. Fram till den 31 december 2015 finns en tillfällig lösning genom anställande av socialarbetare med ansvar för äldreomsorgen.
Den 13 juni 2014 överlämnande Arbetsgrupp för översyn av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen sin slutrapport. I slutrapporten föreslås
att tjänsten som äldreomsorgsledare ska omfatta 100 procent med
”föreståndaruppgifter, socialt arbete över 65 år, beredning inför socialnämnd, budget, bokslut samt utvecklingsarbete. Äldreomsorgsledaren ska vikariera socialchefen samt samarbeta inom närståendevårdsstöd och vård- och serviceplaner (ej barnskydd). Tjänsten föreslås att 60 % bokförs inom äldreomsorgen och 40 % bokförs inom
socialkansli.”
Det finns skäl att avvakta en utannonsering och utreda möjligheten att
i detta skede förverkliga ovanstående omorganisering.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare kan komma
att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner.
BESLUT:
Leila Kuutamos uppsägning är kommunstyrelsen till kännedom. Socialarbetare på 100 % har anställts fram tills årsskiftet som även kommer sköta delar av äldreomsorgsledaruppgifterna tills annan lösning
är möjlig. Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag
att ta fram förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare
kan komma att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner.
SN § 126
Socialnämnden antecknar kommunstyrelsens beslut till kännedom.
Förslag
Socialnämnden arbetar vidare med ärendet enligt kommunstyrelsens
beslut.
BESLUT
Socialnämnden delegerar till socialchefen att arbeta vidare med
ärendet enligt kommunstyrelsens beslut.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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SN§ 129
Socialnämnden har som tillfällig lösning tom 31.12.2015 beslutat anställa socialarbetare 100% med ansvar för äldreomsorgen.
Strukturen var att socialarbetaren skulle arbeta 50% inom barnskyddet och 50% inom äldreomsorgen.
Detta har uppföljts och utvärderats av vik. socialchef tillsammans med
ledande närvårdare och socialarbetaren.
Vid utvärderingen fastslogs att detta inte fungerat tillfredsställande.
Bakgrunden till detta är att arbetsbelastningen ökat inom barnskyddet
och vik socialchefen har givit socialarbetaren i uppdrag att prioritera
brådskande barnskyddsärenden. Socialnämnden beslutade den
3.9.2015 att till den 31.12.2015 utöka ledande närvårdarebefattningen
från 30% till 70 % för att täcka upp behovet inom äldreomsorgen.
Vik. Socialchef har enligt kommunstyrelsens beslut arbetat vidare i
frågan och kommit fram till följande två alternativ:
Alternativ 1
Eckerö kommun anställer en Äldreomsorgsledare på 100%.
Alternativ 2
Eckerö kommun ingår avtal med Hammarlands kommun om att dela
på deras föreståndare.
Avtalsförslaget, som vik socialchef Eckerö kommun i sammarbete
med ledande närvårdare, socialarbeteren och Hammarlands tf socialarbetare, närvårdarkoordinatorn samt föreståndaren, arbetat fram tilsammans under samarbetsmöte struktureras enligt följande: Föreståndaren är 50% i Hammarland och 50 % i Eckerö. Praktiskt ger
detta två heldagar fysiskt i vardera kommunen och sista dagen efter
behov eller vecka/vecka. I föreståndarens uppgifter ingår följande:
Föreståndaruppgifter, socialt arbete över 65 år, beredning inför socialnämnd, budget, bokslut samt utvecklingsarbete. Äldreomsorgsledaren och ledande närvårdare skall vikariera varandra, samt samarbeta
inom närståendevårdsstöd och vård- och serviceplaner (ej barnskydd).
Tf socialarbetare och Föreståndare från Hammarland kommun bjuds
in att delta i mötet och presentera förslaget tillsammans med Eckerö
kommuns ledandenärvårdare.
Förslag
Alternativ 2
Beslut
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Socialnämnden beslutar att socialchefen skall bjuda in presidiet i socialnämnden i Eckerö kommun samt presidiet i socialnämnden i
Hammarlands kommun att tillsammans med tjänstemän diskutera
ärendet.

SN§ 164
Möte mellan kommunernas presidier och tjänstemän har inte kunnat
hållas i enlighet med Socialnämndens beslut SN§ 129/2015.

FÖRSLAG
Socialnämnden inväntar sammarbetsgruppens slut rapport.

BESLUT
Socialnämnden konstaterar att förutsättningarna för samarbete med
Hammarland föreligger inte på kort sikt.
Arbetsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetas
i skyndsam ordning med avsikt att äldreomsorgsledaren verkar som
föreståndare för Solgården och hemvården.
SN§ 6
Befattningsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare har
omarbetats. Äldreomsorgsledaren kommer arbeta på 100 % och
vara stationerad på Solgårdens kansli. Äldreomsorgsledaren kommer
att handha ledande närvårdar- och föreståndaruppgifter inom hemtjänsten.
Detta sker under en period fram till den 31.12.2017 i avvaktan på vidare beslut angående kommunernas socialtjänst.
FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden godkänner de föreslagna
ändringarna.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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SN § 7

ÄLDREOMSORG: ÄLDREOMSORGSLEDARE, BEFATTNINGSBESKRIVNING.

Befattningen som Äldreomsorgsledare är inrättad av kommunfullmäktige. Befattningen har omarbetats i enlighet med socialnämndens beslut §6/2016. Befattningsbeskrivningen för tjänsten behöver därför
ändras.
Hänv: Bilaga Befattningsbeskrivning Äldreomsorgsledare.

FÖRSLAG
Socialnämnden godkänner befattningsbeskrivningen.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 8

ÄLDREOMSORG: ÄLDREOMSORGSLEDARE , ANNONS

Tjänsten som äldreomsorgsledare för solgården och äldreomsorgen i
Eckerö kommun är vakant och bör utannonseras.
Hänv: Bilaga Annons Äldreomsorgsledare

FÖRSLAG
Tjänsten som Äldreomsorgsledare utannonseras i enlighet med föreslagen annonsformulering.

BESLUT
Enligt förslag, socialnämnden fastställer grundlönen för tjänsten till
2884 €/månad för heltid.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 190/2015
SN § 9

NÄRVÅRDARBEFATTNING INOM HEMTJÄNST UTE

När ansökningstiden för sökande till den ordinarie tjänsten som närvårdare inom hemtjänst ute gick ut 28.12.2015 hade 6 ansökningar
inkommit. Socialchefen och socialnämndens ordförande har intervjuat
3 personer samt ringt referenser. Rekryteringsgruppen föreslår på
basen av ansökningshandlingar, intervjuer och tagande av referenser
att nämnden anställer Caroline Hilander till tjänsten.
Lön och arbetsvillkor enligt AKTA 04SOS06A (lön 2 302,98
€/heltid/månad).
Hänv: Bilaga: Sökande närvårdare inom hemtjänst ute

FÖRSLAG
Socialchefen förordar inför socialnämnden att omfatta rekryteringsgruppens förslag.

BESLUT
Socialnämnden beslutar att anställa Caroline Hilander till tjänsten
som närvårdare ute. Lön och arbetsvillkor enligt AKTA 04SOS06A
(lön 2 302,98 €/heltid/månad). Anställningen inleds i överenskommelse med socialchefen. Prövotid om 4 månader tillämpas.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: SOC 113/2015
SN § 10

SOCIALKANSLI: SOCIALARBETARRESURS

SN 4.4.2015 § 66/2015
Bilaga - Förslag till annons
Socialarbetarresursen på 40 % har innehafts av Malin Söderberg.
Söderberg har sagt upp sitt förordnande och hennes anställning avslutas per 4 maj 2015.
Det finns budgeterat för en socialarbetarresurs på 40 % för år 2015.
Under sommarmånaderna kommer äldreomsorgsledaren att vara på
plats en vecka i maj, två veckor i juni samt för att sedan börja arbeta
på heltid 3.8.2015. Äldreomsorgsledaren är till 50 % budgeterad under socialkansliet.
Det betyder att socialkansliet även behöver sköta en del av äldreomsorgsledarens arbetsuppgifter. Socialarbetarresursen kan med
fördel utökas under maj, juni och juli månaderna.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå en tillfällig tjänst som socialarbetare för tiden omgående till 31.12.2015.
Fram till 31.7.2015 är arbetstiden 60 %, under perioden 1.8.–
31.12.2015 är arbetstiden 40 %.
Rekrytering och anställning av tf. socialarbetare delegeras till socialchefen i samråd med socialnämndens ordförande och viceordförande.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
SN 1.6.2015 § 79/2015
Inom utsatt tid inkom fyra ansökningar till vikariatet. Den person som
ansågs vara mest lämpad för arbetet är bara tillgänglig under sommarmånaderna. Från och med 7 september är tf socialarbetartjänsten
obesatt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att tf socialarbetartjänsten utannonseras ånyo
för tiden 1.9-31.12.2015. Rekrytering och anställning av tf. socialarbeProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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tare delegeras till socialchefen i samråd med socialnämndens ordförande och viceordförande.
Parallellt utreds sammarbete kring socialarbetarresurs med andra
kommuner.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Socialnämnden 17.08.2015 § 106

Rekryteringsgruppen bestående av socialchefen i samråd med
socialnämndens ordförande och viceordförande har gått igenom
de sammanlagt 7 ansökningar som inkommit inom ansökningstiden.
Rekryteringsgruppen har funnit att inga behöriga ansökningar har
inkommit.

Förslag: I avsaknad av behöriga ansökande finner rekryteringsgruppen en alternativ lösning.

BESLUT:
Socialnämnden avbryter anställningsförfarandet i avsaknad av
behörig sökande.
Rekryteringsgrupper undersöker möjligheterna att i olika former
sammarbeta med andra kommuner.
Socialchefen har befogenheten att anställa en socialarbetare för
en viss tid inom budget.
Lämnas för kännedom till kommunstyrelsen att socialnämnden
avser rekrytera en socialarbetare på 100 % och sedan sälja ut
tjänst till andra kommuner.

SN § 172
Socialarbetare Tove Uvemo Moritz har varit anställd som socialarbetar resurs inom barnskyddet på 100 % enligt avtal från den
1.9-31-12.2015. Behovet för 2016 beräknas ligga på 80 %. Tove
Uvemo Moritz har medelat att hon avser flytta utomlands och kan
därför inte arbeta kvar. Tjänsten har varit utlyst från omgående till
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och med 28.4.2016 men inga ansökningar har inkommit under
ansökningstiden.

FÖRSLAG:
Förslag pressenteras på mötet.
BESLUT:
Socialnämnden beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel, lediganslå en tjänst som socialarbetare
omfattande 100 %.
I och med att tjänsten som äldreomsorgsledare är under omarbetning utökas socialarbetare tjänsten från tidigare beslutat 80% till
100% och omfattar förutom barnskydd också administrativt arbete
inom äldreomsorgen.

Grundlön och avtal enligt AKTA 04SOS04A.

SN§ 10

När ansökningstiden för sökande till tjänsten som tf. socialarbetare
100 % gick ut 28.12.2015 hade det inkommit 3 ansökningar.
Benjamin Sidorov är den person som av rekryteringsgruppen anses
vara mest lämpad för arbetet är tillgänglig först efter sin examen den
6.5.2016.
Hänv: Bilaga Sökande tf socialarbetare 100%

FÖRSLAG
Socialchefen förordar för socialnämnden att anställa Benjamin Sidorov som socialarbetare för tiden 6.5.2016-31.12.2016. För att täcka
upp behovet fram till dess förordas att den tillfälliga lösning på socialkansliet som fortlöpt sedan årsskiftet gäller fram tills 6.5.2016

Grundlön 3200€/månad för heltid och avtal enligt AKTA
04SOS04A. Ingen prövotid tillämpas då Sidorov tidigare tjänstgjort i kommunen.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 331/2015
SN § 11

BARNSKÖTARE HUMLAN 7/1 2016 - 31/12 2016

När ansökningstiden för sökande till barnskötare till Humlan gick ut
28.12.2015 har det inkommit 9 sökande för tjänsten 7.1-31.12.2016.
Daghemsföreståndare Gun Sivén har sammanställt ansökningarna
(se bilaga) och tillsammans med vik socialchef intervjuat två personer.
Hänv: Bilaga: Barnskötare Humlan
DAGHEMSFÖRESTÅNDARENS FÖRSLAG
Det finns två kompetenta sökande till barnskötarvikariatet på Humlan;
Åsa Häggblom
Carolina Öhberg
Carolina Öhberg har en utbildning till barnskötare, läroavtalsutbildning
inom Ålands gymnasium. Hon har ingen större arbetserfarenhet förutom praktik inom läroavtal.
Åsa Häggblom har en utbildning till närvårdare med inriktning äldreomsorg. Hon är utbildad till personlig hjälpare och familjedagvårdare.
Åsa har en lång arbetserfarenhet som familjedagvårdare, personlig
hjälpare och närvårdare/sysselsättningskoornator på Solgården.
Åsa har även jobbat som gruppassistent och lokalvårdare på daghemmet Nyckelpigan under 3,5 år.
Efter att ha intervjuat Carolina och Åsa väljer vi från daghemmets
sida Åsa Häggblom pga hennes lämplighet för arbetet samt hennes
långa erfarenhet av jobb med barn.
FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att Åsa Häggblom anställs som barnskötare
med nuvarande placering på avdelningen Humlan under tiden
1.2.2016-31.12.2016, under förutsättning att Häggblom beviljas
tjänstledighet från sin ordinarie tjänst i kommunen.
Lön och avtal enligt akta 04SOS06A 2266,50 €/månad heltid. Prövotid tillämpas inte då Häggblom tidigare arbetat inom kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 115/2015
SN § 12

EXTRA RESURS TILL SMÅPIGORNA

När ansökningstiden för sökande till assistent på Småpigorna gått ut
28.12.2015 hade det inkommit 9 sökande för tjänsten 7.1-31.12.2016.
Daghemsföreståndare Gun Sivén har sammanställt ansökningarna
(se bilaga) och intervjuat två personer.
Hänv: Bilaga: Assistent Småpigorna

DAGHEMSFÖRESTÅNDARENS FÖRSLAG
Med tanke på utbildning och arbetserfarenhet samt lämplighet för att
arbeta som assistent till ett barn med autism är Maria SundholmMattsson vårt första val.
Som andra alternativ väljer vi Carolina Öhberg.

FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att Maria Sundholm-Mattsson anställs som assistent med nuvarande placering på avdelningen småpigorna under
tiden 1.2.2016-31.12.2016.
Lön och avtal enligt akta 04SOS06A 2266,50 €/månad heltid. Prövotid tillämpas inte då Sundholm-Mattsson tidigare arbetat inom kommunen.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 354/2015
SN § 13

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Åsa Häggblom ansöker medels skrivelse den 23.12.2015 om tjänstledighet från sin tjänst som närvårdare/närvårdarkordinator på Solgården från och med 01.02.2016 och ett år framåt.
Hänv: Ansökan om tjänstledighet
Hänv: Ändring av ansökan om tjänstledighet
Åsa Häggblom meddelar medels skrivelse att hon tar tillbaka sin ansökan om tjänstledighet och ansöker istället enligt följande:
”Om jag får det lediganslagna vikariatet på Daghemmet Nyckelpigan
då ansöker jag om tjänstledighet från och med 01.02.2016 och ett år
framåt.”

FÖRSLAG:
Åsa Häggblom beviljas tjänstledigt från sin tjänst som närvårdare/närvårdarkordinator på Solgården under tiden 01.02.201631.1.2017. Tjänstledigheten beviljas i enlighet med kommunens personalpolicy.

BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 6/2016
SN § 14

ANSÖKAN OM MODERSKAPSLEDIGHET

Åsa Henriksson ansöker medels skrivelse den 13.2.2016 om moderskapsledighet för tiden 26.2.2016-05.01.2017 från sin tjänst som personlig asistent.
Hänv: Bilaga Ansökan om moderskapsledighet

FÖRSLAG:
Åsa Henriksson beviljas moderskapsledighet från sin tjänst som personlig assisten för tiden 26.2.2016-05.01.2017.
Tjänsten utannonseras i skyndsam ordning och rekryteringsbeslutet
delegeras till socialchefen.
Lön och anställningsvillkor i enlighet med ordinarie tjänstevillkor enligt
Akta.
BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 4/2016
SN § 15

FÖRFRÅGAN TILL SOCIALNÄMNDEN

En förfrågan om styrelsens behandling av socialnämndens budget
har inkommit till socialnämnden.

Hänv: Förfrågan till socialnämnden ang budget.

FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar förfrågan
BESLUT
Socialnämnden konstaterar att neddragningar har skett efter nämndens behandling, vilka inte är i överensstämmelse med den av kommunfullmäktige fastställda textdelen till budgeten 2016. Socialnämnden konstaterar vidare att inom Eckerö kommun tillämpas rambudgetering varför inga vidare åtgärder med anledning av skrivelsen vidtas i
det här skedet.
Konteringen sker fortlöpande under året på normalt sätt på rätt konton även om det överstiger budgeterade medel.
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SN § 16

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ANSÖKAN OM ASSISTENT PÅ RESA

SN § 17

KONFIDENTIELLT RÄTTELSEÄRENDE BESLUT SN § 176/2015

SN § 18

KONFIDENTIELLT ANSÖKAN OM REHABILITERANDE DAGVÅRD

SN § 19

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ANSÖKAN OM UTÖKAD PERSONLIG ASSISTENT
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SN § 20

ARBETSPLATSUTREDNING SOLGÅRDENS KÖK

Arbetsplatsutredning har genomförts av Pia Ekman-Sjölund, Företagshälsovårdare på cityläkarna.
Hänv: Bilaga Arbetsplatsutredning Solgårdens kök.
Cityläkarna har genomfört Arbetsplatsutredning på samtliga enheter
som tillhör den sociala sektorn. Avvikande från de andra utredningarna konstateras att varken Socialchef eller kommundirektör var kallade.
Utredningsrapporten innehåller ett flertal felaktigheter.

FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar Arbetsplatsutredningen

BESLUT
Socialnämnden uppmanar Cityläkarna att göra en ny arbetsplatsutredning på Solgårdens kök till vilken representanter för arbetsgivaren
kallas i enlighet med tidigare praxis.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

18.1.2016

PARAGRAFER:

§§ 1-20

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: 1-5, 8,15, 20
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 6-7, 9-14, 17

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 16,18-19
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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: 6-7, 9-14, 17
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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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: 16, 18-19
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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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.
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