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SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdestid

Måndagen den 12.12.2016 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
SN § 170

Kallelse och beslutförhet

SN § 171

Val av protokolljusterare, tid och plats

SN § 172

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SN § 173

Arbetsgrupp för och eftermiddagsvården

SN § 174

Ansökan om verksamhetsbidrag

SN § 175

Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro

SN § 176

Policy/handlingsprogram mot trakasserier

SN § 177

Policy för våld och hot om våld

SN § 178

Jämställdhetspolicy

SN § 179

Styrdokument förvaltningsreform

SN § 180

Projekt äldres psykiska ohälsa

SN § 181

Delgivningar

SN § 182

Ekergården uthyrning av lgnhet 6

SN § 183

Närståendevårds stöd arvoden och klientavgifter

SN § 184

Anhållan om tilläggsbudget 2016

SN § 185

Språk tillägg, socialarbetare

SN § 186

Peugeot, 4D 307 Hatchback 2.0l automatlåda

SN § 187

TF Socialarbetare100% 2017

SN § 188
Konfidentiellt Rättelseyrkande gällande rekrytering av
närvårdare natt 75% Drn 198/2015 SN 3.10.2016 § 129
SN § 189

Konfidentiellt: Högsta förvaltningsdomstolen beslut

SN § 190

Konfidentiellt handikapp omändringsarbete bil

SN § 191

Konfidentiellt Rättelseyrkande Partiellt hemvårdsstöd

SN § 192

Konfidentiellt Handikappanpassning

SN § 193

KONFIDENTIELLT Ansökan om handikappanpassning

SN § 194
Konfidentiellt ärende: Handikappservice: köp av
boendeplats
SN § 195

Uppsägning av tjänst

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Eckerö den 08.12.2016

Jessica Björn
Vik. Socialchef

SAMMANTRÄDESKALLELSE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12.12.2016

Nr.
13

Plats och tid

Kommunkansliet måndagen den 12.12.2016 kl. 19:00-22:45

Beslutande

Magnus Jansson
Pia Aarnio
Rune Söderlund
Britt Berthen-Eklund
Gun K Rosenqvist
Kerstin Wikgren
Rolf Söderlund

ordförande
viceordförande 19:00-21:45
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Jessica Björn

Vik. Socialchef

Övriga närvarande

Jesper Virtanen

Ledamots assistent

Paragrafer

§§ 170-174 extraärende § 175

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Magnus Jansson

Jessica Björn

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö måndagen den 15.12. 2016, kl. 16.15.

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

Gun Rosenqvist

Kommunkansliet i Överby den 16.12. 2016 kl 10.10.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 170

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 12.12.2016 § 170

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.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 171

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 12.12.2016 § 171

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Gun Rosenqvist och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare. Justering torsdag den 15.12.2016 kl 16:15.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 172

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 12.12.2016 § 172

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande komplettering:
- § 195 Uppsägning

BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 173

SN § 172

ARBETSGRUPP FÖR OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN

Socialnämnden 12.12.2016 § 172
Socialnämnden 07.11.2016 § 157
Socialnämnden 03.10.2016 § 147
Morgon och eftermiddagsverksamheten i Eckerö kommun omfattas och regleras av i lagen om grundläggande utbildning som
påbjuder att barn i årskurs ett och två samt barn med specialbehov har lagenlig rätt till morgon- och eftermiddagsvård. Eftis
är en del av den fostrande gemenskap barnet omges av under
sina första skolår.
Ofta börjar/slutar föräldrarnas arbetsdag tidigare/senare än
barnets skoldag och då finns föris/eftis till för barnet. Utgångspunkten med eftis är alltså att erbjuda barnet en trygg plats att
vara på före eller efter skolan och på detta sätt hjälpa familjerna
i deras fostrande arbete. I eftis stöder man barnets växande
och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.
Med eftisverksamheten strävar man också efter att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning. Eftis är frivilligt
för barn och det understryks att eftis ordnas på barnens fritid efter skolan. Eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på
barnens skoldag. Verksamheten skall vara mångsidig och stimulerande men barnen skall också ha möjlighet till att vila eller
fritt vara för sig själv om de vill.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden utser en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda hur kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall
organiseras i framtiden.
BESLUT
Återremiteras
Socialnämnden 07.11.2016 § 157
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden utser en arbetsgrupp som har till uppgift att utProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

reda hur kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall
organiseras i framtiden.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att utse Rolf Söderlund och Kerstin
Wikgren till arbetsgruppen. En tredje plats i arbetsgruppen finns
till förfogande om ytterligare ledamot önskar delta. Gruppen utser internt en ordförande vid första mötet.
Jessica Björn deltar å tjänstens vägnar som sekreterare och
sammankallare till arbetsgruppen.
Gruppen har möjlighet att kalla övrig expertis efter behov.

Socialnämnden 12.12.2016 § 172
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 1
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 2
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 3

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Arbetsgruppen pressenterar sitt arbete.

BESLUT
Socialnämnden beslutar att anställa Nevin Borgs som för och
eftermiddagsledare 61.43% samt Matilda Bonds som för och eftermiddagsledare 34,64% anställningen gäller för hela vårterminen 2017.
Socialnämnden återremiterar resten av ärendet.
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sida
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: KANSLI 284/2016
SN § 174

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Socialnämnden 12.12.2016 § 174
Socialnämnden 07.11.2016 § 158

Hänv: Ansökan om verksamhetsbidrag
Ålands Neurologiska Förening r.f ansöker medels skrivelse den
28.10.2016 om verksamhetsbidrag från Eckerö kommun.
Föreningen har 217 medlemmar och deras målsättning är att aktivera
personer med funktions-nedsättning, att skapa gemensl‹ap samt ge
information och stöd. Våra medlemmar är spridda över hela Åland.
Föreningen arbetar för ökad tillgänglighet i samhället, informerar om
olika rörelsehinder med syftet att öka medvetenheten.
Föreningen håller medlems träffar, vanligtvis på HandiCampen men
även i andra lokaler. En gång i veckan har deras medlemmar möjlighet till att få träna med ledare.
Vattengymnastik med övervakning ordnas på Gullåsen. Tillsammans
med andra föreningar i Ålands Handikappförbund ordnas föreningsbingo, vilket varit väldigt omtyckt.
En föräldragrupp till barn med funktionshinder kommer att starta.
Föreningen startare tidigare ett större projekt, Assistanshundsprojektet. Det är ett tre årigt projekt där alla medlemar i Ålands Handikappförbundet haft möjlighet att ansöka om assistanshundar som
handikapphjälpmedel.
Ålands Neurologiska Förening i.f. har en organisationssekreterare
anställd på deltid, måndag- onsdag kl. 9-15. Organisationssekreteraren sköter om föreningens administration och är delvis länken mellan medlemmarna och samhället.
SOCIALSCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden behandlar inkommen ansökan om verksamhetsbidrag.
Rolf Söderlund föreslår att socialnämnden begär in kompletterande
handlingar så som verksamhetsberättelse 2015, bokslut 2015 budget
2017, verksamhetsplan 2017 samt summa på önskat bidrag.
Britt Berthen-Eklund understöder Söderlunds förslag.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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8

Sammanträdesdatum
12.12.2016

BESLUT
Beslut enligt Söderlunds förslag

Socialnämnden 12.12.2016 § 174
Ålands Neurologiska Förening r.f har ej, trots uppmaning lämnat in
kompletterande handlingar så som verksamhetsberättelse 2015, bokslut 2015 budget 2017, verksamhetsplan 2017 samt summa på önskat bidrag.

SOCIALCHENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att ansökan avslås.

BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 175

FRISKNÄRVARO OCH POLICY FÖR SJUKFRÅNVARO

Socialnämnden 12.12.2016 § 175

Kommunstyrelsen 30.8.2016 § 247
Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy för sjukfrånvaro. Ett utkast till sådan policy är bilagt.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkastet till policyn ”Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro” remitteras till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Vidare
handhar kommundirektören att den stäms av i ledningsgruppen och
bland kanslipersonal.
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 03.10.2016 § 20

Hänv: Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Pressenteras på möte
BESLUT
Återremiters

Socialnämnden 12.12.2016 § 175

Hänv: Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Policyn antas med följande tillägg under rubriken:
Eckerö kommun har målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare,
där värdeorden är:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

Eckerö kommun strävar efter att vara en arbetsgivare som erbjuder
en trygg anställning med avtalsenligt lön. Personalen erbjuds stimulerande arbetsuppgifter och kontinuerligt goda utvecklingsmöjligheter
genom fortbildning och kompetensutveckling.
Vi erbjuder gott/tydligt ledarskap, likabehandling, en stark kommunal
laganda och sammarbete. I Eckerö kommun har vi god gemenskap
med trevliga kollegor. Kommunen har även ett generöst friskvårdsprogram.
BESLUT
Enligt förslag
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 176

POLICY/HANDLINGSPROGRAM MOT TRAKASSERIER

Socialnämnden 12.12.2016 § 176
Kommunstyrelsen 30.8.2016 § 146
Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy mot trakasserier. Ett utkast till sådan policy är bilagt.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkastet till ”Policy/handlingsprogram mot trakasserier” remitteras till
Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Vidare handhar
kommundirektören att den stäms av i ledningsgruppen och bland
kanslipersonal.
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 03.10.2016 § 144

Hänv: Policy handlingsprogram mot trakasserier

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Pressenteras på möte
BESLUT
Återremiteras

Socialnämnden 12.12.2016 § 176
Hänv: Policy handlingsprogram mot trakasserier

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna Policy handlingsprogram mot
trakasserier med följande tillägg:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

Eckerö kommun tar kraftigt avstånd från alla former av kränkningar
och trakasserier,
Eckerö kommun vill med detta handlingsprogram sätta fokus på det
kontinuerliga arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Att betona det
ständiga arbetet med att förebygga men också att identifiera och aktivt förändra beteenden som påverkar andra negativt.
BESLUT
Enligt förslag
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: KANSLI 224/2016
SN § 177

POLICY FÖR VÅLD OCH HOT OM VÅLD

Socialnämnden 12.12.2016 § 177
Kommunstyrelsen 30.8.2016 § 249
Kommunfullmäktige fastställde 14.6.2012/§ 89 ”Policy för våld och hot
om våld på socialkansliet/kommunkansliet”, se bilaga.
./.
Inte minst av arbetarskyddsmässiga skäl bör en uppdaterad policy
mot våld och hot om våld finnas för kommunens samtliga anställda.
Kommundirektörens förslag:
Den av kommunfullmäktige antagna ”Policy för våld och hot om våld
på socialkansliet/kommunkansliet”, 14.6.2012/§ 89, uppdateras och
utvidgas att omfatta samtliga kommunens arbetsplatser, i enlighet
med utkast i bilaga. Policyn remitteras till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden för utlåtande senast 30.9.2016. Policyn stäms
också av i ledningsgruppen, inklusive bland kanslipersonalen, av
kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 03.10.2016 § 146
Hänv: Policy för våld och hot om våld
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Pressenteras på möte
BESLUT
Återremiteras
Socialnämnden 12.12.2016 § 177
Hänv: Policy för våld och hot om våld
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att förorda inför kommunstyrelsen att Policy
för våld och hot om våld antas.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

BESLUT
Enligt
Paragrafen justeras omedelbart.

förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: KANSLI 225/2016
SN § 178

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Socialnämnden 12.12.2016 § 178
Kommunstyrelsen 30.8.2016 § 150

Arbetsgivare med minst 30 anställda bör ha en jämställdhetsplan enligt gällande lagstiftning (Landskapslag (1989:27) om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)). För en
kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015), med ett antal
arbetsplatser och totalt ett femtiotal anställda, är det rimligt att åtminstone en tydlig jämställdhetspolicy finns. Utkast i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkast till jämställdhetspolicy, se bilaga, remitteras till Socialnämnd
och Byggnadstekniska nämnden. Vidare stäms den av i ledningsgruppen och bland kanslipersonalen av kommundirektören.

BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 03.10.2016 § 145
Hänv: Jämställdhetspolicy
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Pressenteras på möte
BESLUT
Återremiteras
Socialnämnden 12.12.2016 § 178
Hänv: Jämställdhetspolicy
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att förorda inför kommunstyrelsen att Jämställdhetspolicyn antas.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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12.12.2016

BESLUT
Enligt förslag
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
12.12.2016
SN § 179

STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM

Socialnämnden 12.12.2016 § 179
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 32
KS § 240/29.9.2015
Enligt budget 2015 är ett av verksamhetsmålen för den allmänna
förvaltningen att ompröva kommunens nämndstruktur.
Förslagsvis delas arbetet upp i flera delmoment:
1. Kartläggning av nuvarande organisation och framtagande av
alternativ till förändringar.
2. Behandling i kommunstyrelse och -fullmäktige och slutligt beslut om ny förvaltningsorganisation.
3. Framtagande av styrdokument så som förvaltningsstadga, instruktioner för eventuella nämnder och delgeringsordningar i
enlighet med av fullmäktige beslutad förvaltningsorganisation.
För att ärendet ska avancera snabbast möjligt bör utomstående
anlitas för det första delmomentet: att kartlägga nuvarande organisation och ta fram förslag på alternativ till förändringar. Detta bör
omfatta intervjuer med åtminstone ledande tjänstemän samt ordföranden för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande organisation kartläggs
och att alternativ till förändringar tas fram till den 30 november. I
kartläggningen ska ingå åtminstone intervjuer med ledande tjänstemän samt presidier för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att befullmäktiga tf. kommundirektören att anlita utomstående för uppdraget inom ramen för
budgeterade medel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 295/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016. Inför sammanslagningen görs det
förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18

Sammanträdesdatum
12.12.2016

valtningsreform som pågår, t.ex. framtagning av en instruktion för
den sammanslagna nämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF 91 §/12.11.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016.
Inför sammanslagningen görs det förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex.
framtagning av en instruktion för den sammanslagna nämnden.

KS § 363/17.12.2015
./.
Carolina Sandell, som i enlighet med KS § 240 29.9.2015 anlitades
för en kartläggning av kommunens förvaltning och för att ge alternativ
till förändringar, har sänt sin slutrapport daterad 4.12.2015 till kommunen, se bilaga § 363.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och remitterar rapporten till kommundirektören för vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade sig rapporten till kännedom och översänder den till efter årsskiftet nytillträdda Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen remitterade frågan om en översyn av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt
för den nya byggnadstekniska nämnden och socialnämnden samt
förvaltningsstadgan, till kommundirektören för vidare beredning och
återrapportering till styrelsen.

KS § 19/8.2.2016
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KS § 363/17.12.2015 beslutade att slutrapport förvaltningsreform
sänds till nya styrelsen, se bilaga, och KF § 14/28.1.2016 sände
samma rapport om förvaltningsreform till styrelsen för beredning.
Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och byggnads- och miljönämnd samman till en
gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016. Utkast till instruktion och
delegeringsordning för den nya byggnadstekniska nämnden har tagits
fram av kommundirektören och stämts av med kommunteknikern/byggnadsinspektören, se bilaga. De läggs fram för styrelsen för
en första presentation.
./.
Vidare har i enlighet med styrelsebeslutet KS § 363/17.12.2015 vissa
förändringsförslag gjorts i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkasten till instruktion och delegeringsordning till
den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande.
Styrelsen bordlägger förändringsförslagen i förvaltningsstadgan till
påföljande styrelsemöte, med målsättningen att frågan kan föreläggas
fullmäktige färdigberedd inom februari månad.
I övrigt bordlägger styrelsen rapporten om förvaltningsreform till påföljande möte.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade förvaltningsstadgan och slutrapporten till
kommundirektören.
Styrelsen remitterade utkasten till instruktion och delegeringsordning
till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande
och återrapport till styrelsen senast den 31 mars.
KS 32 §/16.2.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att namnet på den nya gemensamma nämnden
Byggnadstekniska nämnden förs in i Eckerö kommuns förvaltningsstadga där det behövs och att hänvisningarna till de två tidigare
nämnderna Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden
stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
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Styrelsen beslutar vidare följande som en uppföljning på styrelsebeslut § 363/17.12.2015 (”Styrelsen remitterade frågan om en översyn
av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt för den nya byggnadstekniska nämnden och
socialnämnden samt förvaltningsstadgan, till kommundirektören för
vidare beredning och återrapportering till styrelsen.”):
-

-

-

Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en uppdatering av
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän. Kommundirektören återrapporterar
till styrelsen om detta.
Närings- och kulturnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt
se över sin instruktion och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion och därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg
som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Närings- och kulturnämnden återrapporterar
till styrelsen.
Skol- och fritidsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt se
över och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion/stadga och
därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Skol- och fritidsnämnden återrapporterar till styrelsen.
Styrelsen antecknar sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.

BESLUT:
Styrelsen återremitterar frågan till kommundirektören och ledande
tjänstemän för en översyn av instruktionerna för nämnderna samt
förvaltningsstadgan i den utsträckning behov finns. Kommundirektören återrapporterar till styrelsen, med syftet att förslagen till
styrdokument sedan kan översändas till respektive nämnd.
Styrelsen antecknade sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.
KS § 344/8.11.2016
Kommunfullmäktige har fastställt instruktion till Byggnadstekniska
nämnden (BTN) i KF § 83/19.5.2016.och senast uppdaterat BTN:s
delegeringsordning i § 134/20.10.2016.
Skol- och Fritidsnämnden planerar behandla utkast till instruktion
för fritidsfrågorna vid möte 22.11.2016.
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Närings- och Kulturnämnden har tagit upp utkast till instruktion för
utlåtande. Vid sitt möte § 40/3.10.2016 beslutade nämnden att
”begära in mer underlag”. Det är oklart hur frågan kommer att drivas vidare.
’
Till Socialnämnden har uppdaterat utkast till instruktion och delegeringsordning tagits fram av berörda tjänstemän. Socialnämnden
har behandlat utkasteen till instruktion och delegeringsordning
7.11.2016.
./.
(kompletteras)

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att föreslå inför fullmäktige att instruktion och
delegeringsordning för Socialnämnden fastställs i enlighet med bilagor.

BESLUT:

Socialnämnden 12.12.2016 § 179

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att uppdatera
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän.
Hänv: Socialinstruktion Eckerö
Hänv: Delegeringsordning Socialvårdsmyndigheten Eckerö

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anta Socialinstruktion samt Delegeringsordningen med följande tillägg: Socialarbetaren beslutar på uppdrag
av socialchefen.
Rolf Söderlund föreslår återremitering
Förslaget finner inget understöd och förfaller därmed.
BESLUT
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Enligt socialchefens förslag med tillägg att Delegeringsordningen
punkt 3.5 samt 3.9 flyttas till socialchefen samt att punkt 3.2 behålls i
sin helhet. Punkt 3.6 samt 3.8 behålls med tillägg att beslut tas i
sammarbete i socialchefen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Dnr: SOC 222/2016
SN § 180
SN § 180

PROJEKT ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA

Socialnämnden 12.12.2016 § 180
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 strukProtokolljusterarnas signatur
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turer 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. Syftet 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

Socialnämnden 12.12.2016 § 180

Hänv: Projekt äldres psykiska ohälsa söker 2 projektledare
Hänv: Projekt äldres psykiska ohälsa fortsättning

Eckerö kommun har tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård,
kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala,
Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund,
Vårdö samt Oasen boende- och vårdcenter, Ålands omsorgsförbund
och Stiftelsen Hemmet visat intresse för att delta i projektet Äldres
psykiska ohälsa. Projektet sker i samarbete med Högskolan på
Åland. Fler aktörer kan bli aktuella under projekttiden.
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Projektet söker nu två projektledare om vardera 50 % av heltid bland
deltagande aktörer inom projekt ”Äldres psykiska ohälsa”, för tiden
1.2.2017- 30.4.2019 under förutsättning att PAF medel beviljas.
Arbetsuppgifterna består av att projektledarna tillsammans ska leda,
strukturera, samordna, utveckla och implementera projektet i ett
gränsöverskridande samarbete med deltagande aktörer. Arbetet genomförs med stöd av en styrgrupp och en representant från Högskolan på Åland. Arbetet är utåtriktat och självständigt.
Lön i enlighet med löneklass A 24 (100 % utgör f.n. 3 167 – 4 011
€/mån inkl. allmänt lönetillägg)
Projektledarna väljs av landskapsregeringen bland de sökande. En
förutsättning för att bli vald till projektledare är att den sökandes arbetsgivare (respektive aktör t.ex. ÅHS eller kommun) beviljar projektledaren tjänstledigt från den ordinarie tjänsten motsvarande 50 procent av heltid. Projektledarna kvarstår fortsättningsvis som anställda
hos sin nuvarande arbetsgivare. Lönekostnaderna ersätts av projektet.
Äldreomsorgsledaren har upptagit till behandling möjligheten att söka
projektledare tjänsten och låter meddela att ingen av personalen har
visat intresse.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 358/2016
SN § 181

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 12.12.2016 § 181

Socialchefen informerar om situationen i kommunen.
Delgivningsbeslut av Socialchef Jessica Björn, Gun Sivén, daghemsföreståndare, Tf. socialarbetare Benjamin Sidorov.
Datum
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
09.11.2016
09.11.2016
karintyg inlämnat
15.11.2016
16.11.2016
18.11.2016
24.11.2016
24/11-16
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

§

Beslutets innehåll

115
116
117
118
119

Beviljande av sjukledighet 1-2/11-16
Beviljande av 5 semd 7-11/11-16
Beviljande av 16 sem.d 14/11-5/12-16
Beviljande av sjukledighet 26-28/10-16
Beviljande av sjukledighet 31/10-6/11-16; lä-

120
121
122
123

Beviljande av sjukledighet 11/11-16
Beviljande av 1 sem.d 21/11-16
Beviljande av 6 sem.d 22-30/12-16
Beviljande av vård av akut insjuknat barn

124
125
126

Beviljande av 3 sem.d 7-9/11-16
Beviljande av 1 sem.d 12/12-16
Beviljande av sjukledighet 30/11-16

14/BS/16
15/BS/16
håll
16/BS/16
håll
17/BS/16
håll

Arvode och kostnadsersättning
Ersättningar inom barnskydd för eget hus-

24/PB/16
25/PB/16
26/PB/16
27/PB/16
28/PB/16
29/PB/16

Beordrad ledighet med lön
Beordrad ledighet med lön
Semester 2.12+5.12+20-23.12+2.1
Ersättning för utlägg
Ersättning för utlägg, tågresa/ JB
Semester och flex: 20-30.12.2016

Ersättningar inom barnskydd för eget husErsättningar inom barnskydd för eget hus-
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26/HO/16
27/HO/16
28/HO/16
29/HO/16
30/HO/16
124/US/16

Avlastning kortttids
Färdtjänst handikapp till 31.12.2016
Fixtjänst
Fixtjänst
Fixtjänst
Grunddel

125/US/16
el, hyra
126/US/16
127/US/16
128/US/16
129/US/16
130/US/16
131/US/16
132/US/16
133/US/16
134/US/16
135/US/16

Grunddel, trafikförsäkring,

2/V/16
3/V/16

Avtal om vårdnad
Avtal om vårdnad

1/MV/16
2/MV/16

Placering
Placering

Grunddel/BS
Grunddel, Hyra
Grunddel.
Grunddel, hyra, el, hemförsäkring.
Förebyggande US
Grunddel, el, räkning, hyra.
Grunddel /BS
Grunddel, hälsovård, trafikförsäkring, el.
Kompletterande utkomststöd för mediciner
Grunddel, Hyra

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
28

Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: SOC 338/2016
SN § 182

EKERGÅRDEN UTHYRNING AV LGNHET 6

Socialnämnden 12.12.2016 § 182

Hänv: Ansökningar Ekergården lgh 6
Ekergården lägenhet 6 är ledig från och med den 1.12.2016, lägenheten har utannonserats och tre intresseanmälningar har inkommit.
Ekergårdens pensionärslägenheter är främst till för personer över 65
år med anknytning till kommunen.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Anders Eriksson föreslås antas som hyresgäst till Ekergården lgh 6.

BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 353/2016
SN § 183

NÄRSTÅENDEVÅRDS STÖD ARVODEN OCH KLIENTAVGIFTER

Socialnämnden 12.12.2016 § 183

Ålands tillämpning av lag FFS 937/2005 om stöd för närståendevård i
landskapet Åland gäller från och med den 1.7.2016. Detta innebär att
alla närståendevårdare med avtal om närståendevård har rätt till
minst två dygn ledig tid per kalendermånad. Närståendevårdare som
oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag berättigas fortsättningsvis ledighet om minst
fem dygn per sådan kalendermånad i enlighet med 2g § 1) i landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
Det är kommunens skyldighet att sörja för att vården av den vårdbehövande sköts på ett ändamålsenligt sätt under de dagar närståendevårdaren beviljats ledighet. Arvoden som skall betalas till enskilda
avlösare så som stödfamiljer, är inte lagstadgat och behöver därmed
beslutas om inom Eckerö kommun.
Som grund för arvodet som Eckerö kommun fastlår har arvoden i
Jomala kommun och Mariehamns stad utretts. Mariehamns stad och
Jomala kommun utgår från samma arvodes nivå:
Avlösarservicearvodet är samma både för personer över och under
18 år.
Grupp 1:
- Under 5 timmar 12.75 €/gång
- Över 5 timmar 25,52 €/dygn
Grupp 2:
- under 5 timmar 13,30€/timme
- över 5 timmar 54,23€/dygn
Grupp 3:
- under 5 timmar 13,82€/timme
- över 5 timmar 75,50€/dygn
Grupp 4:
- under 5 timmar 17,90€/timme
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- över 5 timmar 95,85€/dygn

Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar förorda inför kommunstyrelsen att fastställa
arvodena för avlösarservice enligt följande arvodesmodell för närståendevård:
Avlösarservicearvodet är samma både för personer över och under
18 år.
Grupp 1:
- Under 5 timmar 12.75 €/gång
- Över 5 timmar 25,52 €/dag
Grupp 2:
- under 5 timmar 13,30€/timme
- över 5 timmar 54,23€/dag
Grupp 3:
- under 5 timmar 13,82€/timme
- över 5 timmar 75,50€/dag
Grupp 4:
- under 5 timmar 17,90€/timme
- över 5 timmar 95,85€/dag

Eckerö kommun skriver själva enskilda kontrakt med den avlösarservice som blir aktuell per närståendevårdare som är berättigad till ledighet. En kommunal tjänsteman undertecknar kontraktet med den
avlösarservice som anses vara lämplig. Avlösarservicearvodet justeras i samband med att närståendevårdsarvodet justeras. Både avlösarservicearvodet och närståendevårdsarvodet följer samma index.
BESLUT
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad
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Dnr: SOC 354/2016
SN § 184

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 2016

Socialnämnden 12.12.2016 § 184

Socialnämnden har under 2016 överskridit sina budgeterade medel
och bör därför begära om tilläggsbudget av kommunstyrelsen enligt
följande:
Hänv. Budget uppföljning

Kalender
Månad
Budgetdel
Kostnadsslag

2016
8.12.2016
Normal drift
Extern

Radetiketter

Budget 2016

Summa
kum

-2 958 273
-2 958 273
-2 958 273
-121 997
-574 716
-143 369

-2 635 914
-2 635 914
-2 635 914
-101 139
-493 239
-184 481

-7 000

-8 618

-1 126 002
-617 784
-316 705
-11 200
-39 500

-916 469
-566 805
-302 495
-5 142
-57 525

-2 958
273,00

-2 635
914,47

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
C1 ECKERÖ KOMMUN
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING
C200 SOCIALVÄSENDET
C201 SOCIALFÖRVALTNING
C204 BARNOMSORG
C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET
C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD
C220
C230
C240
C245
C290

ÄLDREOMSORG
SPECIALOMSORGEN
HANDIKAPPSERVICE
MISSBRUKARVÅRDEN
ÖVRIG SOCIALVÅRD

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
Summa

Använt
Av

C200 SOCIALVÄSENDET
C212 Barnskyddsverksamhet
- Barnskyddsplaceringar

%

11
12
91,67 %

% föregående
år

89,1 %
89,1 %
89,1 %
82,9 %
85,8 %
128,7
%
123,1
%
81,4 %
91,7 %
95,5 %
45,9 %
145,6
%
89,1 %

92,6 %
92,6 %
92,6 %
94,6 %
97,9 %
85,1 %
50,5 %
83,7 %
100,2 %
100,4 %
67,9 %
142,5 %

92,6 %

128.7%
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C290 Övrig socialvård
-Utkomststöd

145,6%

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anhålla om tilläggsbudget från kommunstyrelsen för överskridande av budgeterade medel med 67 000€
- C212 Barnskyddsverksamhet: 47 000€
- C290 Övrig socialvård: 20 000€
BESLUT
Socialnämnden beslutar att omfördela sina medel.
Omfördelningen sker från konto C220 Äldreomsorgen till C212 Barnskyddsverksamhet samt C290 Övrig socialvård med motsvarande
summa.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
33

Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: SOC 356/2016
SN § 185

SPRÅK TILLÄGG, SOCIALARBETARE

Socialnämnden 12.12.2016 § 185

I och med arbetet inom barnskyddet i Eckerö kommun är det nödvändigt socialarbetaren har goda kunskaper i finska eller engelska. För
tillfället kräver ett omfattande barnskyddsärende kontakt med finska
polismyndigheter i ett enspråkigt finskt län, kontakt med ett barnskydd
i en enspråkigt finsk stad, kontakt med barn och ungdomspsykiatriker
i en enspråkig finsk kommun samt framtida kontakt med intressebevakare som är enspråkigt finsk. Om ärendet skall ha ett gott förfarande till klientens fördel krävs språkkunskaper utöver svenska, helst
finska. Språktillägget enligt AKTA tillämpas på följande vis:
Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan betalas ett språktilllägg som hör till den ordinarie lönen om uppgifterna förutsätter att den
anställde utöver sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket, samiska eller teckenspråk och språkkraven inte har beaktas i den
uppgiftsrelaterade lönen.
Tillämpningsanvisning
Den språkkunskap som hör till kompetenskraven för tjänsten eller
arbetet kan beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen och övriga språkkunskaper kan beaktas i det individuella tillägget. I så fall betalas
inget separat språktillägg.
Den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet avgör i vilka uppgifter språktillägget ska betalas och hur språkkunskaperna ska påvisas.”
Denna paragraf går inte att tillämpa på Åland i och med att det inte
finns ett annat inhemskt språk än svenska på Åland. Detta har även
konstaterats via Ewa Danielsson som är avtalschef för Ålands kommunförbund. Detta betyder att Eckerö kommun inte är skyldig att tillhandage ett språktillägg. Däremot får Eckerö kommun göra ett individuellt tillägg på lönen om det anses vara skäligt.
Den för tillfället anställda socialarbetaren vid Eckerö kommun, Benjamin Sidorov, är den som har huvudsaklig kontakt med myndigheter i
riket, främst i barnskyddsärenden. Benjamin har avklarat de kurser
inom finska som krävs för att arbeta inom offentliga sektorn på finska
i hans universitetsexamen. Utöver detta har Benjamin läst ytterligare
två kurser finska på universitetsnivå och genomfört engelskakurs på
CEFR B2 nivå. Inom de obligatoriska kurserna i finska har Benjamin
fått högsta betyg i muntlig finska (GI, goda kunskaper) vilket motsvaProtokolljusterarnas signatur
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rar B2 nivå eller högre. Bedömning i skriftlig finska (NI, nöjaktiga kunskaper i finska) motsvarar B1 nivå. Detta räcker till att arbeta på
finska inom den offentliga sektorn.
I och med detta ansöker Benjamin Sidorov om tillägg på sin ordinarielön från och med 1.1.2017 fram tills tjänsteförhållandet förändras eller
barnskyddsärendet avslutas. Tilläggets storlek finns inte specificerat i
AKTA. Språktilläggets storlek för socialarbetare i den tvåspråkiga
staden Vasa stad är följande:
20€/extra per månad i lön för muntliga kunskaper i det andra inhemska språket om arbetet kräver det.
40€/extra per månad i lön för skriftliga och muntliga kunskaper i det
andra inhemska språket om arbetet kräver det.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att beviljar en tillökning på 40€ vad beträffar
Benjamin Sidorovs ordinarielön i och med de språkkunskaper som
krävs i hans uppdrag. Detta tillägg varar så länge Benjamin Sidorovs
tjänsteförhållande är oförändrat och barnskyddärenden som kräver
kunskaper utöver modersmål är aktuella. Om tjänsteförhållandet förändras eller samtliga barnskyddsfall som kräver kunskaper i ett annat
språk utöver modersmålet avslutas görs en ny bedömning huruvida
lönetillägg fortskrider.

Rune Söderlund föreslår att socialnämnden beslutar att avslå ansökan på grund av att finska kunskaper ansågs vara meriterande i annonsen.
Magnus Jansson understöder Rune Söderlunds förslag.
Rolf Söderlund understöder socialchefens förslag.
Konstateras att det finns två förslag med understöd varför omröstning
förättas. Socialchefens förslag utgör röstningsproposition Ja, Runes
förslag utgör röstningsproposition Nej.
Socialchefens förslag: Ja 2
Runes Förslag: Nej 4
Gun Rosenqvist väljer att lägga ned sin röst.
Hänv: Röstningsprotokoll
BESLUT
Beslut enligt Rune Söderlunds förslag
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Dnr: SOC 355/2016
SN § 186

PEUGEOT, 4D 307 HATCHBACK 2.0L AUTOMATLÅDA

Socialnämnden 12.12.2016 § 186
Anbudsförsäljning av kommunens hemservicebil utbjöds enligt följande:
Anbudsförsäljning av fordon, Hemservicebil
Socialnämnden utannonserar kommunens äldre hemservicebil till anbudsförsäljning.
Bilen är en Peugeot, 4D 307 HATCHBACK 2.0I automatlåda från
2005, registreringsnummer ÅLV 686, medkörd 150215 km.
Följande regler gäller för anbud:
Anbudet lämnas in i slutet kuvert märkt: Anbud hemservicebil, till
Kommunkansliet på Södra överbyvägen 8, 22270 Eckerö senast den
25.11.2016 kl 15:00.
Bilen säljes i befintligt skick, provkörning bokas via Sandra Karlsson
på Solgården.
I anbudet skall det tydligt stå vilket belopp du erbjuder dig att betala. I
anbudet ska även ditt namn, telefonnummer och din adress framgå.
Du är bunden av ditt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång.
Efter anbudstidens utgång prövar och beslutar socialnämnden vilket
bud som kan antas. Socialnämnden förebehåller sig rätten att fritt förkasta anbud som anses för låga
Inga anbud inkom under anbudstiden
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att på nytt bjuda ut bilen till försäljning.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 327/2016
SN § 187

TF SOCIALARBETARE100% 2017

Socialnämnden 12.12.2016 § 187
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel
för tjänsten som socialarbetare 100% under 2017.
Benjamin Sidorov har varit anställd som socialarbetare för tiden
6.5.2016-31.12.2016. Samt under sommaren 2015.
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att hålla kvar socialarbetare tjänsten under budgetår 2017 avser socialnämnden besätta tjänsten 100%.
Sidorov är intresserad av att arbeta vidare i kommunen fram till hösten 2017

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel
för tjänsten som socialarbetare 100% under 2017.
Socialnämnden beslutar att förlänga Benjamin Sidorovs anställning
fram till hösten 2017.
Grundlön 3200€/månad för heltid och avtal enligt AKTA 04SOS04A.
Ingen prövotid tillämpas då Sidorov tidigare tjänstgjort i kommunen.
BESLUT
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel
för tjänsten som socialarbetare 100% under 2017.
Socialnämnden beslutar att anställa Benjamin Sidorov från den
1.1.2017 till den 31.12.2017 som socialarbetare 100%. Grundlön
3200€/månad för heltid och avtal enligt AKTA 04SOS04A. Ingen prövotid tillämpas då Sidorov tidigare tjänstgjort i kommunen.
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Dnr: SOC 283/2016
SN § 188

KONFIDENTIELLT RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE REKRYTERING AV NÄRVÅRDARE
NATT 75% DRN 198/2015 SN 3.10.2016 § 129

Socialnämnden 12.12.2016 § 188
Socialnämnden 07.11.2016 § 159
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Dnr: SOC 344/2016
SN § 189

KONFIDENTIELLT: HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN BESLUT

Socialnämnden 12.12.2016 § 189
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Dnr: SOC 320/2016
SN § 190

KONFIDENTIELLT HANDIKAPP OMÄNDRINGSARBETE BIL

Socialnämnden 12.12.2016 § 190
Socialnämnden 07.11.2016 § 168
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Dnr: SOC 339/2016
SN § 191

KONFIDENTIELLT RÄTTELSEYRKANDE PARTIELLT HEMVÅRDSSTÖD

Socialnämnden 12.12.2016 § 191
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Dnr: SOC 319/2016
SN § 192

KONFIDENTIELLT HANDIKAPPANPASSNING

Socialnämnden 12.12.2016 § 192
Socialnämnden 07.11.2016 § 167
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Dnr: SOC 335/2015
SN § 193

KONFIDENTIELLT ANSÖKAN OM HANDIKAPPANPASSNING

Socialnämnden 12.12.2016 § 193

Socialnämnden 7.12.2015 § 173

Socialnämnden 04.04.2016 § 55

Socialnämnden 02.05.2016 § 67

Socialnämnden 12.12.2016 § 193
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Dnr: SOC 79/2015
SN § 194

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: HANDIKAPPSERVICE: KÖP AV BOENDEPLATS

Socialnämnden 12.12.2016 § 195
Socialnämnden 03.10.2016 § 12
Socialnämnden 05.09.2016 § 121
Socialnämnden 06.06.2016 § 85

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
45

Sammanträdesdatum
12.12.2016

Dnr: SOC 363/2016
SN § 195

UPPSÄGNING AV TJÄNST

Socialnämnden 12.12.2016 § 195
Johanna Sundelin säger medels skrivelse den 09.12.2016 upp sig
från sin ordinarie tjänst som barnskötare på daghemmet nyckelpigan
från och med den 1.1.2017.
Sundelin har sedan ett år tillbaka varit tjänstledig för annat arbete.
HÄNV: uppsägning, Johanna Sundelin
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna Johanna Sundelins uppsägning.
Socialnämnden beslutar att tillsätta rekryteringsgrupp bestående av
socialchef och daghemsföreståndare, Anställningsbeslutet delegeras
till arbetsgruppen. Tjänsten utannonser på kommunens hemsida sant
anslagstavla enligt följande annons:
SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ KOMMUN SÖKER BARNSKÖTARE
TILL BARNOMSORGEN
Eckerö kommun söker en barnskötare till barnomsorgen, med placering i första hand på nyckelpigan.
Arbetstiden är heltid och grundlönen är 2 112,00 €/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A.
Behörighetskrav är närvårdare med inriktning barn och ungdom,
barnskötare eller motsvarande examen. Straffregisterutdrag bör uppvisas innan anställning inleds.
Prövotid kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag måndag den 20.12.2016. kl 15:00
Förfrågningar:
Daghemsföreståndare Gun Sivén, tfn 36 40 40 mellan kl 12.15-13
Sedvanlig ansökan med CV och personligt brev skickas per post eller
e-post till:
Eckerö kommun
Socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
AX 22270 Eckerö
Epost info@eckerö.ax
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BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna Johanna Sundelins uppsägning. Socialnämnden beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Gun Sivén och Jessica Björn. Sista ansökningsdag den
2.1.2017. Socialnämnden beslutar om anställning på möte måndag
den 9.1.2017.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

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

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:
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.

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
50

Sammanträdesdatum
12.12.2016

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

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
12.12.2016

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

