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SN § 106

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 05.09.2016 § 106

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Pia Aarnio och Rolf Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Justering fredag 10:00.
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
05.09.2016
SN § 107

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 05.09.2016 § 107

SOCIALCHEFENS 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
05.09.2016
SN § 108

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 05.09.2016 § 108

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompletteras med anmälningsärende från Kommunstyrelsen, SN§ 123 Rekrytering av vikarerande socialchef.
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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05.09.2016
SN § 109

TAXA FÖR BARNOMSORGEN

Socialnämnden 05.09.2016 § 109
Socialnämnden 06.10.2015 § 131
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 fastställdes 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.

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.
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.
Beslut
Enligt förslag
Socialnämnden 05.09.2016 §109
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att genomföra en indexjustering
med 2% på samtliga avgifter inom barnomsorgen. Taxan för barnomsorgen höjs därmed med 2%.
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 är
20,00 euro.
BESLUT
Ärendet återremiteras

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 110

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2017

Socialnämnden 05.09.2016 § 110
Socialnämnden 06.10.2015 § 132

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2015 varit följande:
Regelbunden hemtjänst
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
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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-Dygnskostnad för alla måltider
-Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

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 €/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 2015 i enlighet med bokslutet för år 2013. Korrigeras
till uppgifter från bokslutet för år 2014.
Tillfällig hemtjänst
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att avgifterna hålls oförändrade.
Beslut
Enligt förslag

Socialnämnden 05.09.2016 §110

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att äldreomsorgens taxor fastställs enligt följande.

Regelbunden hemtjänst
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%

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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-

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
-Dygnskostnad för alla måltider
-Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

12
6
6,90
2,80
1,50
3

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch,
kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas
till städfirma)
Äldreomsorg på distans (ÄLDIS)

4,50
8,00

11,00
6,00
11 €/halvtimme
20€/månad

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 2015 i enlighet med bokslutet för år 2013. Korrigeras
till uppgifter från bokslutet för år 2014.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__
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Tillfällig hemtjänst
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.
BESLUT
Återremiteras för klarläggning av portions kostnaderna. Samt en
jämförelse med tidigare års kostnader och intäkter.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 111

TAXA FÖR FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2017

Socialnämnden 05.09.2016 § 111
Socialnämnden 06.10.2015 § 133

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.
Socialnämnden beslutade inför hösten 2015 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.
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller för för- och eftermiddagsvården hålls oförändrad.
Beslut
Enligt förslag
Socialnämnden 05.09.2016 § 111
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att taxan för- och eftermiddagsvården fortsätts att hållas till 65% av barnomsorgstaxan.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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SN § 112

HYRA SAMLINGSLOKALEN EKERGÅRDEN 2017

Socialnämnden 05.09.2016 § 112

Hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyran för Ekergården har
under år 2015 varit följande:
Ekergården 80 €
Hyran för ideella föreningar 40 €
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyrorna hållas oförändrade.
Beslut
Enligt förslag
Socialnämnden 05.09.2016 § 112
Hyrorna för samlingslokalen i Ekergården per tillfälle.
Ekergården 80 €
Hyran för ideella föreningar 40 € med anknytning till Eckerö kommun.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyrorna hållas oförändrade.

Rolf Söderlund föreslår en 2% ökning av hyrorna, förslaget fick inget
understöd och förfaller därmed.
BESLUT
Enligt Socialchefens förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 227/2016
SN § 113

ERSÄTTNINGAR INOM BARNSKYDDET

Socialnämnden 05.09.2016 § 113
Ersättningar inom barnskyddet i Eckerö kommun
I och med lagförändringar främst inom familjevården på Åland enligt
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 så framstår behovet av att tydliggöra
och fastslå ersättningarna inom barnskyddet i Eckerö kommun.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden fastslår ersättningar inom barnskyddet enligt följande:
Stödpersoner
Stödpersoner inom barnskyddet är nödvändigt för att förebygga barns
marginalisering, utanförskap och social träning. Arvode och kostnadsersättning för kontaktperson är inte lagstadgat, socialchefen föreslår därmed följande arvode:
En träff i veckan, i medeltal tre (3) timmar per träff
12€/ timme
Kostnadsersättning
50€/ månad
Kilometerersättning efter redovisning om beslut finns på förhand

Stödfamilj/avlastningsfamilj
En stödfamilj erhåller arvode när ett barn vistas i deras hem.
Om en stöd/avlastnings familj har ett barn får familjen helt arvode för det barnet men om barnets syskon också är där samtidigt ersätts dygnsersättningen till hälften för det andra barnet
och framåt. Stödfamiljens eller avlastningsfamiljens arvode är
inte lagstadgat, därmed föreslår socialkansliet följande arvode
och kostnadsersättning:
För vistelse med barn mera än 7 timmar per dygn
Kostnadsersättning

84€/dag
20€/dag

För vistelse under 7 timmar per dygn
Kostandsersättning
Arvode för övernattning
Kostnadsersättning natt

12€/timme
10€/dag
42€/natt
20€/natt

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Familjevårdsarvoden per barn, per månad.
Familjevårdarens (fosterhemmens) arvode och kostnadsersättning är
lagstadgat enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av
familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18. Arvode och kostnadsersättning justeras varje kalenderår efter index.
Arvode
Kostnadsersättning
Maximalt startarvode

856,20€/månad
654,55€/månad
3200€/per person

Kontaktperson till Familjehem
Enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 skall Kontaktperson tillgodoses
familjevårdaren med familj. Arvodet för kontaktpersonen är inte
lagstadgat, socialkansliet föreslår därmed följande arvode:
Arvode
12€ /timme
För samtal
3€ /per på
börjad kvart
Kilometerersättning efter redovisning om beslut finns på förhand
BESLUT:
Återremiteras för jämförelse med Hammarland, Finström och Getas
kommun.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Dnr: SOC 226/2016
SN § 114

ÄLDREOMSORG: KÖKSBITRÄDE

Socialnämnden 05.09.2016 § 114
En omfattande utredning har genomförts gällande köksbiträdestjänsten. Efter nyanställning av lokalvårdare på Solgården har ett nytt
schema kombinerat städerska och köksbiträde tagits fram. Det innebär 55% städ och 20% tvättjänst på Solgården och 25% köksbiträde i
köket. För att tillgodose behovet av köksbiträde behöver tjänsten då
utökas från 20% till 25%. Det tidigare förslaget med utökning av
köksbiträde till 36,5% kan undvikas genom en kombination av tjänsterna.
Hänv: Bilaga köksbiträde
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Det nya schemat tillämpas och tjänsten som köksbiträde utökas från
20% till 25% samt utlyses med följande annons:
KÖKSBITRÄDE 25%
Socialnämnden i Eckerö kommun lediganslår en tillsvidare anställning
som köksbiträde 25% i Eckerö kommun.
Tidigare erfarenhet av köksarbete samt hygienpass.
Grundlön enligt AKTA 06RUO060
Prövotid om 4 månader tillämpas.
Skicka sedvanlig ansökan med meritförteckning till: Eckerö kommun,
Socialkansliet
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller till info@eckero.ax
Sista ansökningsdag: 23.09.2016
Förfrågningar kontakta Äldreomsorgsledare Sandra Karlsson, tfn 018364022
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att omfatta äldreomsorgsledarens förslag.
BESLUT
Enligt förslag med tillägget att annonsen sätts enbart ut på Eckerö
kommuns anslagstavla samt att rekryterings beslutet delegeras till
Äldreomsorgsledaren och vik socialchef.
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Dnr: SOC 229/2016
SN § 115

BUDGET 2017

Socialnämnden 05.09.2016 § 115
Bilaga – Budgetförslag Sifferdel
Bilaga – Budgetförslag Textdel
Ett första budgetförslag för år 2017 har bifogats kallelsen. Förändringar som utökning, minskning och nya anslag skrivna med röd text.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar budgeten

Rolf Söderlund föreslår att socialnämnden höjer budgeten A4250,
understöd till sammanslutningar, med 3500€ för aviserande ansökningar från Ålands synskadade förening, taltidningen samt Pelaren.
Rolf Söderlund föreslår även att cancer ersättningen återinförs ca
3500€.
BESLUT
Återremiteras för vidare beredning.
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Dnr: SOC 216/2016
SN § 116

DAGVÅRD: ÖPPNING OCH STÄNGNING

Socialnämnden 05.09.2016 § 116
Hänv: Förslag till stängning på daghemmet
Hänv: Information om stängning av daghemmet.
Förslag till stängningar på Daghemmet Nyckelpigan:
Gäller samtliga avdelningar; Fjärilen, Humlan och Småpigorna
Höstlov

20 och 21 oktober 2016

Jullov

27-30/12 2016 samt 2/1 2017

Sportlov

v.8, 20-24 februari 2017

* vid samtliga stängningar delas blanketter ut och man har möjlighet
att ansöka om dagvård under dessa dagar ( dagvård ordnas antingen
på daghemmet eller Småpigorna)
De barn som är i halvdagsvård (med en hemmavarande förälder) avslutar terminen 8/6-17 och börjar igen 7/8-17.
Beroende på antalet barn minskar personalen per avdelning och man
samarbetar avdelningsvis.
Ålands självstyrelsedag fredag 9 juni 2017 är daghemmet stängt men
dagvård ordnas åt de barn vars båda föräldrar jobbar.
Daghemmet sommarstänger 3-30 juli 2017.
* de föräldrar som behöver dagvård under sommarstängningen ansöker om detta under marsmånad (dagvård ordnas på Småpigorna )
Småbarnsavdelningen Småpigorna är öppen för de barn som sökt
dagvård under daghemmets sommarstängning men avdelningen är
stängd om inget dagvårdsbehov finns.
OBS! All personal inom dagvården har planeringsdag måndag2 januari 2017 och
fredag 26 maj 2017 – båda dessa dagar håller dagvården stängt
* Om man behöver dagvård dessa dagar måste man meddela i god
tid eftersom det då
blir fråga om något ”specialarrangemang”.
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Procentuella avdrag från avgiften vid stängningarna (höstlov, jullov
och sportlov).
Avdrag för en månads semester (julimånad), gäller heldagsbarn och
barn till jobbande föräldrar som har dagvård 25 tim per vecka.
Möjlighet finns att söka avdrag för två månaders sammanhängande
semester.
De barn som är i halvdagsvård betalar ingen avgift under perioden
9/6-6/8-17.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på öppning och stängning av dagvården.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: KANSLI 195/2016
SN § 117

PERSONALPOLICY

Socialnämnden 05.09.2016 § 117
Socialnämnden 08.08.2016 § 101
KS § 89/22.4.2014
Eckerö kommun bör fastställa en personalpolicy för att underlätta introducering i arbetet för nyanställd och för att klargöra på ett tydligt
sätt förvaltning, lönefrågor, förmåner, arbetstider, ledigheter, hälsovård, rekreation och uppvaktningar inom Eckerö kommun. Det är till
fördel att sträva efter att samla så många dokument som möjligt i en
och samma policy. (bilaga)
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till personalpolicy och avger
kommentarer. Kommunstyrelsen begär också kommentarer på policyn av kommunens nämnder.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär nämndernas kommentarer på personalpolicyn senast 31.8.2014.

KS § 201/28.6.2016
Kommunstyrelsen behandlade under 2014 frågan om en personalpolicy, men utan att fatta slutligt beslut i frågan. Det finns skäl
att kommunstyrelsen åter tar upp frågan, bl.a. eftersom det finns
önskemål bland personalen att kommunen har en personalpolicy
samt av arbetarskyddsskäl.
./.
Bilagt finns ett utkast som bygger på det som diskuterades 2014.
Utkastet har behandlats av ledningsgruppen i kommunen, vilken
haft tillfälle att ge kommentarer muntligt och skriftligt på texten.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkastet till personalpolicy för utlåtande till
Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden.
BESLUT:
Styrelsen remitterar utkastet till personalpolicy för utlåtande till
Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20

Sammanträdesdatum
05.09.2016

Styrelsen önskar få utlåtanden från nämnderna senast 30.9.2016.

Socialnämnden 08.08.2016 § 101
Kommunstyrelsen har till Socialnämnden remiterat utkastet till Personalpolicy för utlåtande.
Hänv: Utkast personalpolicy
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden godkänner personalpolicyn.
BESLUT
Ärendet återremiteras

Socialnämnden 05.09.2016 § 117
Arbetsklimat och uppförandekod
Uppförandekoden bygger på värdegrund och är ett mer konkret uttryck för hur vi förväntas agera i enlighet med den. Eckerö kommun
ska vara en bra arbetsplats för alla anställda som bygger på ömsesidig respekt, förtroende och medmänsklighet. Kommunen ska verka
för ett gott arbetsklimat där medarbetarna mår bra fysiskt, psykiskt
och socialt. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska visa varandra respekt, lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja
arbetsgivarens/kommunens intresse.
Kommunens anställdas uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen
form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, språk, religion, sexuell läggning, kön, ålder eller funktionshinder. Detta i enlighet med Finlands grundlag. Inte
heller mobbning eller illojalt beteende mot kollegor eller kommunen
accepteras på arbetstid.
Eckerö kommun vidtar åtgärdet mot medarbetare som uttrycker åsikter som strider mot dessa principer.
Kritik från kommuninvånare ska alltid betraktas som värdefull information, som kan ligga till grund för framtida utveckling och förändring
av vår verksamhet och vårt agerande. Anställda ska alltid ta emot
klagomål med ett positivt bemötande och tydligt visa att vi lyssnar på,
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och tar till oss kritiken.

Som anställd i Eckerö kommun får du inte i någon situation agera på
ett sätt som gör att lojaliteten gentemot Eckerö kommun eller några
av våra sammarbetspartners kan ifrågasättas.
Rutiner för situationer som står i konflikt med uppförandekoden.
Medarbetare är ansvarig för att uppmärksamma närmaste chef på
alla situationer som kan antas stå i konflikt med uppförandekoden eller tillämpad lagstiftning. All information som kan komma att lämnas
ska så långt som möjligt hanteras konfidentiellt. Medarbetaren ska i
första hand vända sig till sin chef som utreder situationen och vidtar
lämplig åtgärd tillsammans med anställande myndighets presidier och
kommundirektör.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden förordar inför styrelsen- och fullmäktige att ovanstående text infogas till Eckerö kommuns personalpolicy.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: KANSLI 174/2016
SN § 118

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE. FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL FÖR KF DE GAMLAS
HEM

Socialnämnden 05.09.2016 § 118
Socialnämnden 05.09.2016 § 3
Förbundsstyrelsen för kf De Gamlas Hem har begärt medlemskommunernas utlåtande över ett förslag till nytt grundavtal, se bilaga.
./.
Förslaget omfattar följande ändringar:
1) Ändring av kommunalförbundets namn från kf De Gamlas Hem till
Oasen boende- och vårdcenter kf.
2) Strykning av § 3, dvs kommunalförbundets medlemskommuner
ska inte räknas upp i grundavtalet.
3) Infogande av moment 2 i § 14 (tidigare § 15) rörande grundavgiften.
Efter att respektive kommun inlämnat sitt utlåtande om det aktuella
förslaget kan förbundsstyrelsen göra justeringar i förslaget. Därefter
sänder förbundsstyrelsen ut ett slutligt grundavtalsförslag till kommunerna för behandling i respektive kommunfullmäktige under hösten.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar avge ett utlåtande till förbundsstyrelsen i kf De
Gamlas Hem i enlighet med följande:
1) Eckerö kommun har inga synpunkter på ändringen.
2) Eckerö kommun anser att § 3 inte ska strykas. Kommunalförbundets medlemskommuner bör räknas upp i grundavtalet.
3) Eckerö kommun välkomnar och tillstyrker infogandet av moment 2
i § 14, i enlighet med den lydelse som förslås.
Socialnämnden informeras om kommunstyrelsens beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 05.09.2016 § 118
Hänv: Bilaga begäran om utlåtande. Förslag till nytt grundavtal för kf
de gamlas hem
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SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att antecknar sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 218/2016
SN § 119

OASEN KVARTALSRAPPORT 2

Socialnämnden 05.09.2016 § 119
Hänv: Oasen kvartalsrapport 2, 2016

Beläggningen på Oasen boende och vårdcenter var under årets
första sex månader ca 80% (budgeterat 85%). 80% beläggning innebär att knappt 54 av Oasens totalt 67 platser var belagda i snitt.
För institution-demens var nettovårddygnsavgiften för år 2016
budgeterad till 219,85 euro/dygn, utfall 215,33 euro/dygn. Grundavgift per platsandel tillkommer.
För övrig institution budgeterades vårddygnsavgiften till 157,00
euro/dygn, utfall 165,12 euro/dygn. Grundavgift per platsandel tillkommer.
Grundavgift adderas på vårdavgiften. Per den sista juni är grundavgiften 826,99 euro/ platsandel/ månad. (27,26 €/dygn).
Sammanlagt ligger vårddygnskostnaden i linje med den av kommunen budgeterade kostnaden.
SOCIALCHEFNES FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 222/2016
SN § 120

PROJEKT ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA

Socialnämnden 05.09.2016 § 120

Hänv: Bilaga, projekt förfrågan.
Projekt äldres psykiska ohälsa
Ålands landskapsregering inbjuder Eckerö kommun att medverka i
Projektet äldres psykiska ohälsa.
Syftet med projektet är att se över och ge riktlinjer för de vård- servicekedjor som äldre med tillfällig eller kronisk psykisk ohälsa berörs
av.
Under 2015 genomförde landskapsregeringen en kartläggning med
syfte att lyfta fram de tankar som aktörerna inom vård- och servicekedjan själva ansåg vara av betydelse, nyckelområden som var viktiga att undersöka vidare. En enkät sändes under 2015 ut till berörda
vård- och serviceproducenter, nyckelpersoner inom vårdkedjan.
Samtliga aktörer involverade i vård- och omsorgsarbetet tillfrågades
om nuvarande strukturer, informationsgångar och eventuella utvecklingsförslag. Kartläggningen omfattar även utbredningen av den psykiska ohälsan, sammanställning av resurserna som finns tillgängliga
samt kompetensutveckling för berörd personal. Resultatet av utredningen visade på stora utvecklingsbehov och aktörerna föreslog ett
flertal förbättringsåtgärder- och områden.
Hänv: Bilaga, Projekt rapport
Idag består en femtedel av Ålands befolkning av personer 65 år och
äldre. En central del av medborgarnas välmående är den psykiska
hälsan och välbefinnandet. Åldrandet i sig är ingen orsak till försämrad hälsa, men då äldre människor av olika orsaker ändå blir sjuka
kan man ofta urskilja en åldersspecifik problematik. Det här gäller såväl somatisk som psykisk ohälsa, två tillstånd som dessutom ofta
samexisterar hos individen. Vården och omsorgen om äldre med
psykisk ohälsa sköts av olika enheter inom kommunernas socialvård/äldreomsorg och akut sjukdom, medicinsk rehabilitering samt
sjukdom som kräver specialistsjukvård handhavs av Ålands hälsooch sjukvård. Äldre människor riskerar på grund av eftersatta strukturer att missgynnas i vård- och omsorgshelheten, speciellt gällande
den psykiska hälsan.
Med utredningen som grund har landskapsregeringen nu initierat ett
treårigt utvecklingsprojekt med fokus på äldres psykiska ohälsa. SyfProtokolljusterarnas signatur
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tet med projektet är att utveckla det förebyggande, stärkande och
hälsofrämjande arbetet kring äldres psykiska hälsa och utveckla formerna för det multiprofessionella samarbetet kring de individer som
behöver mycket stöd. Projektet skulle vara gemensamt för aktörer
inom socialvård, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Landskapsregeringen efterfrågar nu svar på vilka aktörer som önskar
delta i projektet. Projektet som finansieras av PAF-medel skulle inte
innebära några direkta kostnader för kommunen.
Landskapsregeringen önskar i samband med kommunens/ÅHS ställningstagande till projektet att man även tar ett politiskt ställningstagande till om kommunen/Ålands hälso- och sjukvård har tillgängliga
resurser inom den egna verksamheten som kan avvaras till projektledare a´50 procent under perioden 1.1.2017-30.4.2019 eller enligt
överenskommelse.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anmäla intresse för att delta i projektet
äldres psykiska ohälsa.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 79/2015
SN § 121

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: HANDIKAPPSERVICE: KÖP AV BOENDEPLATS
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Dnr: SOC 223/2016
SN § 122

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: HANDIKAPPSERVICE, PERSONLIG ASSISTENT
UNDER RESA
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REKRYTERING AV VIKARIERANDE SOCIALCHEF

KS 5.5.2015 § 151
Förutsatt att kommunstyrelen i § 150/2015 beviljar socialchefen semester och moderskapsledighet behöver en rekrytering av vikarierande socialchef inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen besluter att utse
en rekryteringsgrupp för rekrytering av vikarierande socialchef. Eftersom socialarbetarbefattning är obesatt från och med 4 maj och
äldreomsorgsledaren arbetar deltid fram till 3 augusti kan vikariatet
med fördel inledas omgående eller enligt överenskommelse. En tillfällig socialarbetare finns anställd på heltid på socialkansliet under tiden
20.4–20.5.2015.
Ordförande föreslår vidare att styrelsen utlyser ett vikariat som socialchef för tiden omgående/enligt överenskommelse till och med
2.10.2016.
Ordförande föreslår även att styrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras
till kommunstyrelsen.
Jan-Anders Öström föreslår att socialnämndens presidier utgör rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att socialnämndens presidier samt Kerstin
Wikgren utgör rekryteringsgruppen.
Henrietta Hellström avstår från en plats i rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren
utgör rekryteringsgruppen. Förslaget får understöd av Christina Jansson och Tess Backman.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att rekryteringsgruppen består av JanAnders Öström och Kerstin Wikgren utgör rekryteringsgruppen JanAnders Öström är gruppens ordförande. Socialchefen fungerar som
sammankallare och sekreterare. Rekryteringsgruppen besluter om
annons.
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Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.
KF 21.5.2015, § 31
Kari Kärki föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
BESLUT
Kommunfullmäktige besluter att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
Kommunfullmäktige besluter att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.

SN § 80/1.6.2015
Bilaga – Rekryteringsgruppens protokoll
Kommunstyrelsen tillsatte en rekryteringsgrupp för rekrytering av vikarierande socialchef. Rekryteringsgruppen består av Jan-Anders
Öström (ordförande), Kerstin Wikgren och Andrea Björnhuvud (sekreterare).
Kommunfullmäktige har även delegerat anställningen av vikarierande
socialchef till kommunstyrelsen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att rekryteringsgruppen informerar om hur rekryteringen framskridit.
Rekryteringsgruppen presenterar sitt arbete. Se gruppens protokoll.
Rekryteringsgruppens förslag är att anställa Jessica Björn som vikarierande socialchef.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden omfattar rekryteringsgruppens förslag att anställa
Jessica Björn. Paragrafen justeras omedelbart.
KS § 173, 4.6.2015
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen omfattar rekryteringsgruppens och socialnämndens förslag att anställa Jessica Björn
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som vikarierande socialchef. Tjänsteförhållandet inleds den 1.8.2015
och 4 månaders prövotid tillämpas.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS§ 109/12.4.2016

Ordinarie socialchef Andrea Björnhuvud har inkommit med ansökan
om ledighet för inarbetad tid 21.6-24.6.2016, semester 27.631.7.2016 och vårdledighet 1.8.2016-7.1.2018. Ledigheterna kan baserat på bestämmelserna i Eckerö kommunsförvaltningsstadga beviljas av kommundirektören.
Jessica Björn innehar f.n. ett vikariat för tjänsten som socialchef
t.o.m. 20.6.2015. I 4 § Lagen om kommunala tjänsteinnehavare
(304/2003) anges att anställning i tjänsteförhållande kan ske utan ansökningsförfarande bl.a. när det är frågan om vikarie. Inte heller i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga finns några bestämmelser med
innebörden att vikariat för en anställd i tjänsteförhållande ska, eller
bör, lediganslås offentligt.
I annonsen för tillsättningen av vikariatet för Andrea Björnhuvud
angavs att möjlighet till förlängning finns.
Jessica Björns vikariat gäller till 2.10.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts. Gruppen har till uppgift att presentera ett förslag för styrelsen hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta
vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica
Björn, som med utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det fortsatta vikariatet.

BESLUT:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och socialnämndens ordförande tillsätts. Gruppen har till
uppgift att så snart som möjligt presentera ett förslag för styrelsen
hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica Björn, som med
utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det
fortsatta vikariatet
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KS § 243/30.8.2016

Rekryteringsgruppen föreslår att Jessica Björn anställs med ett tjänsteförordnande för vikariatet 2.10.2016-7.1.2018 med ett individuellt
lönetillägg 320 euro fr.o.m. januari 2016, vilket är i enlighet med
AKTA.
F.n. har Jessica en totallön om 3 760 e/mån.
Kommundirektörens förslag:
Jessica Björn, som med utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit det nuvarande vikariatet, erbjuds vikariatet som socialchef
2.10.2016-7.1.2018 med ett individuellt lönetillägg på 320 euro fr.o.m.
januari 2016, i enlighet med AKTA.
Ett tjänsteförordnande utfärdas, innehållande de uppgifter som enligt
9 § Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (2003/304) ska ingå i ett
tjänsteförordnande. Tjänsteförordnandet skrivs under av kommundirektören.
I och med detta överskrids lönebudgeten för den sociala förvaltningen. Socialnämnden uppmanas ta detta i beaktande vid överväganden
om tilläggsbudget.

BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 05.09.2016 § 123

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum 5.9.2016

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

§§ 106-122
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 106, 115

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 106, 115
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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: 107, 113, 116, 120-122
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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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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