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SN § 42

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 04.04.2016 § 42

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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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 43

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 04.04.2016 § 43

FÖRSLAG:
Gun K Rosenqvist och Kerstin Wikgren föreslås som protokolljusterare. Justering onsdag den 6.4.2016 kl 15.30.
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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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 44

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 04.04.2016 § 44

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med § 57 och 58 som extraärende.
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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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 45

PROTOKOLLJUSTERING

Socialnämnden 04.04.2016 § 45

Eckerö kommuns kommunstyrelse har antagit nya riktlinjer gällande
protokoll justerings förfarande.
Hänv: bilaga KS 101/2016
Kommunsstyrelsens riktlinjer är även tillämpliga på socialnämndens
protokoll förfarande och lyder enligt följande:

1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per epost till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs
ut och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande
möte, undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i
pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första sidor.
Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.
På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns
inga underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusterarna. Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.

FÖRSLAG
Socialnämnden antar kommunstyrelsens riktlinjer för protokolls förfarande med följande ändring i punkt 4. ordföranden och protokolljusterarna undertecknar protokollets samtliga sidor.
BESLUT
Beslut enligt kommunstyrelsens riktlinjer, beslutet tillämpas efter
nästa möte.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 21/2016
SN § 46

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F.: ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
2016

Socialnämnden 04.04.2016 § 46
Hänv: Bilaga – Anhållan om verksamhetsbidrag 2016
Ålands Fountainhouseförening r.f. klubbhuset Pelaren anhåller om
verksamhetsbidrag om 3 920 € för 2016.
Ålands Fountainhouseförening r.f. klubbhuset Pelaren är en frivilligorganisation som hjälper personer med psykiska svårigheter att komma
in på arbetsmarknaden genom praktik eller studier.
Verksamheten inriktar sig på att lyfta fram individens styrkor för att
minska stigma och utanförskap.
Eckerö hade under 2015, 3st medlemmar som besökte Pelaren,
sammanlagt besökte medlemmarna Pelaren ca 8 ggr/månad.

FÖRSLAG
Vik Socialchef föreslår att socialnämnden inte beviljar verksamhetsbidrag till Ålands Fountainhouseförening r.f. då det i budget 2016 inte
finns några budgeterade medel för ändamålet.

BESLUT:
Rune Söderlund understöder föredragandes förslag.
Rolf Söderlund föreslår att kommunen beviljar verksamhetsbidrag.
Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.
Socialnämnden beslutar i enlighet med föredragandes förslag.
Rolf Söderlund reserverar sig mot beslutet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 47

ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

Socialnämnden 04.04.2016 § 47

Bilaga: Äldreomsorg på distans huvudmannaskap
Bilaga: Sammarbetsavtal äldreomsorg på distans
Kommunstyrelsen i Jomala kommun har beslutat att ta över det tidigare projektet Äldreomsorg på distans.
Jomala kommer att stå som värdkommun för Äldreomsorg på distans
och sälja ut tjänsten till övriga kommuner.
I tjänsten äldreomsorg på distans erbjuds följande:
1. Dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/rehabiliterande program och aktiviteter samt föreläsningar som
produceras och tillhandahålls av Jomala kommun, via teknisk utrustning i form av skärmar hos klienter m.m.
2. Jomala tillhandahåller den tekniska utrustningen och möjligheten
för hembesök på distans. Kommunerna och kommunernas personal
ansvarar dock för och utför eventuella hembesök på distans till klienter i deras kommun.
3. Umgänge och fri samvaro i grupp eller individuellt för klienter som
använder tjänsten.
4. Jomala tillhandahåller och ansvarar för all teknisk utrustning inklusive skärmar, dataprogram och licenser som behövs för att tillhandahålla och producera ovan nämnda tjänster.
I enlighet med det ovan har Jomala kommun tagit fram ett förslag till
samarbetsavtal för äldreomsorg på distans.

FÖRSLAG
Socialnämnden ingår avtal med Jomala kommun om att köpa in tjänsten Äldreomsorg på distans från och med 1.4.2016 och tillsvidare.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 48

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

Socialnämnden 04.04.2016 § 48
Hänv: Kom.dir KST behandling
Kommunstyrelsen remitterar utkastets punkt 10 till socialnämnden för
utlåtande.
10. Socialvårdsreformen
Som utgångspunkt för vidare diskussion redogjorde Brunström för sin
syn på tänkbara åtgärder för att uppnå samordning inom socialvårdsområdet på Åland. Efter det klargjordes vilka premisserna (enligt mötets mening) var för samordningen. Det var mötets uppfattning att
landskapsregeringen kan godkänna andra lösningar än ”ett enda” socialvårdsområde så länge de avsedda effekterna uppnås. De områden som ska samordnas är ”allt utom barnomsorg och äldreomsorg”.
Det bör noteras att gränsen mellan handikappservice och äldreomsorg inte är glasklar.
Ett antal olika alternativ för hur socialvården kan samordnas diskuterades. Det visade sig att vissa kommuner redan före mötet på olika
nivåer börjat diskutera alternativ sinsemellan.
Mötet var överens om följande:
- Ålands omsorgsförbund bör finnas kvar som producent av specialomsorg
- Missbrukarvård kan fortsättningsvis samordnas mellan samtliga
kommuner
- Tillgänglighet är en inte oväsentlig del av likvärdig service
- Kommunförbundet kan koordinera utarbetandet av gemensam plan
för framtida socialvårdsområden
- Kommunikationsmönster och infrastruktur påverkar i någon mån
samarbetsmöjligheter
- Det är problematiskt att finansieringen av systemet är oklar, dvs.
kommunerna förväntas utforma system med vissa kravspecifikationer
utan att ha klara besked om finansieringen

Med bakgrund i detta samt de diskussioner som förts mellan kommuner fanns att det alternativ som bäst lever upp till målsättningarna är
att dela upp Åland i följande tre socialvårdsområden:
1) Norra Ålands socialvårdsområde (Geta, Finström, Saltvik, Sund,
Vårdö)
2) Södra Ålands socialvårdsområde (Eckerö, Föglö, Hammarland,
Jomala, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Sottunga)
3) Norra skärgårdens socialvårdsområde (Brändö, Kumlinge)
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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Alternativen är inte på något sätt de enda tänkbara. De initiativ som
tagits är sannolikt öppna för att ha fler eller färre ”medlemskommuner”. Det finns heller inte något konkret slutgiltigt förslag på hur de
olika områdena skulle utformas formellt. Exempel som diskuterades
var att ett socialvårdsområde kan ha en värdkommun med gemensam nämnd eller att ett socialvårdsområde blir ett kommunalförbund.
Ett kommunalförbund kan enligt kommunallagen vara medlemskommun i ett annat kommunalförbund så det vore inte formellt fel att t.ex.
kommunalförbundet Norra Ålands socialvårdsområde kf var medlem i
Ålands omsorgsförbund kf.
Följande tidsplan ansågs av mötet vara en rimlig målsättning att följa:
- Våren 2016: ÅKF koordinerar utredningen av socialvårdsområde.
ÅKF söker ekonomiskt stöd av landskapsregeringen för att samordna
framtagandet av konkret förslag.
- Hösten 2016: Utredningen intensifieras
- Våren 2017: Via kommunförbundet lämnar kommunerna gemensamt ett förslag till landskapsregeringen
- Sommaren 2017: Landskapsregeringen godkänner eller förkastar
förslaget
- Hösten 2017: Kommunerna fattar erforderliga beslut för att verkställa planen från januari 2018

FÖRSLAG
Socialnämnden håller med om att en uppdelning om 3 socialvårdsområden är fördelaktig. Inom ramen för detta kan Eckerö kommun
som föreslagits tillhöra Södra Ålands socialvårdsområde men är
också öppen för ett samarbete inom Norra Ålands socialvårdsområde.
I frågan om den formella utformningen anser socialnämnden att varje
socialvårdsområde skall bilda ett kommunalförbund.
I frågan om servicepunkter samt den ekonomiska uppdelningen önskar socialnämnden vidare utredning.
BESLUT
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 49

SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN

Socialnämnden 04.04.2016 § 49
Hänv: Bilaga 151217 Förhandsbesked gällande KST
Hänv: Bilaga KS behandling av KST
Hänv: Bilaga Sammarbetsgruppens protokoll

Kommunstyrelsen beslutade den 8.3.2016 § 71 att remitterade utkastet till förslag, till socialnämnden för utlåtande så snart som möjligt,
med tanke på att planen är att Ålands Kommunförbunds förbundsstämma den 29 april 2016 ska behandla frågan.
§5
2a st Föreslå för kommunstyrelserna att stadgor och instruktioner
inom förvaltningarna i möjligaste mån samordnas och förenhetligas
mellan kommunerna i syfte att underlätta framtida samarbeten inom
flera områden, detta gäller i synnerhet inom den tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.
4e st Föreslå att på sikt, efter förenhetligande av styrdokument,
renodla arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att det lir möjligt för
dem att specialisera sig inom olika områden för att på det sättet
kunna tillhandahålla mer specialiserad kompetens inom flera områden.
5e st Föreslås att ett datasystem inom socialförvaltningen samordnas
mellan kommunerna enligt den modell som används i Saltvik. En
samordning innebär dels förbättrade möjligheter att vikarera mellan
kommunerna, men också en kostnadseffektivisering av tex fortbildningar för användarna av systemen. På sikt, möjligen i samband med
införande av system för vårdtyngdsmätning, kunde förberedelser för
utökat distansarbete genomföras- distansarbete kunde möjliggöra
journalföring elektroniskt direkt vid klientbesök och på så sätt vara arbetstidsbesparande
6e st Föreslås att kommunerna sonderar ett sammarbete inom arbetsområdet för KST med övriga åländska kommuner för att på så
sätt uppnå ett större sammarbetsområde vilket minskar sårbarheten
och
ökar
möjligheten
till
specialiserad
kompetens.
7e st Föreslås att kommunerna inrättar en gemensam nattjour inom
äldreomsorgen i syfte att öka möjligheterna för klienterna att bo
hemma längre och att öka tryggheten för både klienter och personal i
nattarbete inom vården.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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8e st Föreslås att kommunerna inleder ett samordningsarbete avseende kommunernas administration och ärendehantering genom att
implementera användningen av kommunoffice på ett bättre sätt,
gärna enligt samma modell som i Lemland. En bättre implementering
och användning av kommunoffice-systemet enligt en gemensam modell skulle medföra en effektivisering och därmed resursinsparning.
9e st Föreslås att kommunerna skulle samarbeta kring en HRansvarig som skulle arbeta med personalfrågor och personalrelaterade ärenden i båda kommunerna.
FÖRSLAG
Socialnämnden lämnar följande utlåtande på sammarbetsgruppens
protokoll § 5 till styrelsen:
2a st socialnämnden ställer sig positiv till en översyn av kommunernas stadgor för att underlätta för kommunernas tjänstemän att vikarera varandra.
4e och 5e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST
innan frågan utreds vidare.
6e st frågan är under utredning av kommunstyrelsen.
7e st socialnämnden ställer sig positivt till detta.
8e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST innan
frågan utreds vidare.
9e st socialnämnden finner att behov av HR-ansvarig föreligger.

BESLUT
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
04.04.2016
SN § 50

MOTION 10.12.2015 OM KOMMUNALT SAMARBETE

Socialnämnden 04.04.2016 § 50

Hänv: Bilaga Motion om kommunlat sammarbete
Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om kommunalt
samarbete, se bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att
bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer om att kontakt tas i skyndsam ordning
med Hammarland och andra kommuner, företrädesvis kommunerna
på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den
sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal. Förslagsvis riktar
kommunen också en begäran/förfrågan om att få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 1-3 gånger per år för att delta i
diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter. Sonderingar bör
även göras inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att
möjliggöra ett samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion. Eckerö och andra mindre kommuner är sårbara idag med endast
en tjänsteman och ärenden samlas lätt på hög under ledigheter och
eventuella sjukperioder.
I sammanhanget kan noteras att samarbetsgruppen HammarlandEckerö har inlämnat slutrapport.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan om kontakter i syfte att diskutera behov av, och ev. sondera om möjligheter till, samarbetsavtal
inom den sociala sektorn till socialnämnden, med tillägget att ärendet
bör tas upp samtidigt som relevanta delar (strecksatser 4 och 6) av
rapporten från samarbetsgruppen Hammarland-Eckerö, se paragraf
ovan.
Vid diskussionen i socialnämnden beaktas vad som f.n. är känt om
utvecklingen av en gemensam socialtjänst för kommunerna (KST).

FÖRSLAG
Socialnämnden hänvisar Motionsingivaren till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
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SN § 51

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Socialnämnden 15.02.2016 § 30
Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2015
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2015
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2015 för socialväsendet.
FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden behandlar verksamhetsberättelsen för år 2015.
BESLUT
Återremiterar för vidare beredning

Socialnämnden 04.04.2016 § 51

Bilaga - Förslag till verksamhetsberättelse år 2015
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2015
Socialförvaltningens totala budget för året 2015 var 2862 167 euro.
Nyttjandegraden under året har varit 101.1 % vilket är en
överskridelse med 1.1 %.
FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att anta socialnämndens verksamhetsberättelse.
BESLUT
Enligt förslag med tillägget att de av socialnämnden aviserade överskridningarna under året pressenteras.
SN 83/2015 Konfidentiellt ärende: Barnomsorg: Extraresurs till Småpigorna. Ärendet medförde en o budgeterad kostnad á 18 000 €
SN 107/2015 Överskridning av barnskyddsbudget.
SN 118/2015 Inköp av 1st o budgeterad hjärtstartare á 1 095,18 €
SN 127/2015 Inköp av 3st o budgeterade jackor á 301,84 €
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Dnr: SOC 50/2016
SN § 52

ANSÖKAN OM ATT GÅ I PENSION

Socialnämnden 04.04.2016 § 52

Hänv: Bilaga Gun-Gerd Grönholm- Ansökan om pension
Gun-Gerd Grönholm ansöker medels skrivelse den 29.3.2016 om att
få gå i pension från den 1.10.2016. Hon avser ta ut sin semester från
den 30.6.2016, Grönholms sista arbetsdag blir då den 30.6.2016.
Grönholm arbetar sedan 15.8.2011 som städerska på småpigorna,
för närvarnade 65 % av heltid.

FÖRSLAG:
Socialnämnden beviljar Gun-Gerd Grönholm ansökan om att få gå i
pension och tackar henne för lång och trogen tjänst i kommunen.

BESLUT:
Enligt förslag.
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SN § 53

REKRYTERING AV LOKALVÅRDARE 65%

Socialnämnden 04.04.2016 § 53

Med förbehåll att socialnämnden beviljar ansökan om pension SN §
53/2016 blir tjänsten som lokalvårdare vakant.

FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att rekrytering av lokalvårdare from
1.8.2016- tillsvidare 80% av heltid utlyses medels följande annons:
Eckerö kommun söker en lokalvårdare på 80 %
Socialnämnden i Eckerö kommun lediganslår en befattning som lokalvårdare på 80 % av heltid från och med 1.8.2016 tillsvidare. Prövotiden är fyra månader.
Lön enligt avtal 08SII012, 2476,20 €/månad för heltid.
Behörighetskrav lokalvårdare eller motsvarade, samt hygienpass.
Sista ansökningsdag är fredag 22.4.2016 kl 15.00.
Låter detta intressant? Har Du ytterligare frågor kring befattningen?
Tveka inte att kontakta någon av nedanstående:
Daghemsföreståndare Gun Sivén, tfn 36 40 40
Vik socialchef Jessica Björn, tfn 32 93 23 (kl 09.00-11.00)
Sedvanlig ansökan med CV samt personligt brev lämnas till:
Eckerö kommun/Socialnämnden
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Eller till info@eckero.ax

Till rekryteringsgruppen väljs daghemsföreståndare Gun Sivén samt
vik socialchef Jessica Björn
BESLUT
Ärendet återremiteras för utredning av tjänstens omfattning.
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Dnr: SOC 198/2015
SN § 54

ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD TJÄNSTLEDIGHET NÄRVÅRDARE 75% NATT

Socialnämnden 04.04.2016 § 54

Hänv: Bilaga Monica Mattsson - Ansökan om förlängd tjänstledighet

Monica Mattsson är tillsvidare anställd som Närvårdare natt 75% och
har enligt socialnämndens beslut § 140/2015 beviljats tjänstledighet
från sin befattning under perioden 5.10.2015 – 2.10.2016.
Monica Mattsson har den 30.3.2016 medels skrivelse ansökt om
fortsatt tjänstledighet för perioden 2.10.2016-2.1.2017.
Enligt Eckerö kommuns principer för tjänstledighet kan tjänstledighet
beviljas av socialnämnden utan lön för max ett år för den som arbetat
i kommunen minst 5 år. Om man på nytt vill söka om en längre ledighet skall frågan beslutas av kommunstyrelsen.
FÖRSLAG:
Socialnämnden remiterar frågan till kommunstyrelsen för behandling.

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att inte bevilja förlängd tjänstledighet.
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Dnr: SOC 335/2015
SN § 55

KONFIDENTIELLT ANSÖKAN OM HANDIKAPPANPASSNING

Socialnämnden 7.12.2015 § 173

Socialnämnden 04.04.2016 § 55
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Dnr: SOC 16/2016
SN § 56

KONFIDENTIELLT ÅMHM FÖRVALTNINGSKLAGOMÅL,
HANDIKAPSERVICE

Socialnämnden 04.04.2016 § 56
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SN § 57

FÖRVALTNINGSSTADGA 10:25

Socialnämnden 04.04.2016 § 57

Eckerö kommuns förvaltningsstadgas bestämmelser om varning samt
uppsägning lyder enligt följande:
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet, att inleda utredning och att
anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig
varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en
skriftlig redogörelse över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om
förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med
förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.

För att underlätta handläggandet av personalärenden och möjliggöra genomförandet av arbetarskyddsrättsliga bestämmelser
samt stödja ledande tjänstemäns direktionsrätt bör förvaltningsstadgan 10:25 uppdateras enligt följande:
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets ordförande och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
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FÖRSLAG
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att föreslagen ändring i förvaltningsstadga 10:25 delegerar varningsförfarande till kommunensledande tjänsteman.
BESLUT
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att anta följande förändring i förvaltningsstadga 10:25.
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidier och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
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04.04.2016
SN § 58

ÄLDREOMSORG: SOLGÅRDENS KÖK

Socialnämnden 15.02.2016 § 27
Flertalet möten har hållits mellan kockarna, kommundirektören, vik
socialchef samt ledande närvårdare för att planera och strukturera
upp kökets arbetsbeskrivningar och tidschema. För att kunna genomföra alla ålagda arbetsuppgifter.
Hänv: Förslag till arbetsschema.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Det nya arbetsschemat tillämpas och tjänsten som köksbiträde utökas till 36.5 % samt utlyses.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden disskuterar Äldreomsorgsledarens förslag.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att tillämpa arbetsschemat på nästa 6 veckors period, därefter utvärderas utfallet och beslut tas om fortsättning.

Socialnämnden 04.04.2016 § 58
Det nya arbetsschemat för Solgårdens kök började fortlöpa enligt beslut på närmast kommande 6 veckorsperiod. Perioden löper mellan
den 21.3-1.5.2016. Vilket givit en utredningstid på 2 veckor.
För att kunna genomföra en mer omfattande utredning behövs mer
tid.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Arbetsschemat tillämpas även nästa 6 veckors period, 2.5-12.6.2016,
för att kunna genomföra en mer omfattande utredning av schemat.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden omfattar äldreomsorgsledarens förslag. Utredning
pressenteras på nästa socialnämndsmöte den 2.5.2016
BESLUT
Enligt förslag
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

4.4.2016
SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

§ 42-58
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 42-45, 48-52, 56, 57
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 42-45, 48-52, 56, 57

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: §§ 46, 47, 55, 58.
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
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:
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.

Tilläggsuppgifter
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