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Sammanträdesdatum
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SN § 14

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 06.02.2017 § 14

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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SN § 15

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 06.02.2017 § 15
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Britt Berthen-Eklund och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Justering onsdag den 8.2.2017 kl. 15:00.
BESLUT:
Enligt förslag
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bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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SN § 16

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 06.02.2017 § 16

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 33/2017
SN § 17

OMFÖRDELNING AV BUDGETERADEMEDEL 2017

Socialnämnden 06.02.2017 § 17

Efter socialnämndens behandling av budget 2017 lämnades ärendet
vidare för behandling i styrelse och fullmäktige.
Två förändringar har i oklart skede genomförts i småpigornas budget.
Ett viktigt konto, 4620-2050 Lekmaterial har tagits bort och konto
4580-2050 Inventarier har sjunkit från 2000,00€ till 250,00€
Hänv: Anhållan om omfördelning av medel, Småpigornas budget
Daghemsföreståndarens förslag är att socialnämnden beslutar att om
omdisponerar medel från kontot 4570-2050, värme, el och vatten
2000,00€. Detta konto är stort med tanke på att det år 2016, decembermånad har använts 271,72 € enligt budgetuppföljningen.
1200,00 e kan omdisponeras och sättas till kontot 4620-2050 Lekmaterial, 800,00€ som blir kvar borde räcka till värme, el och vatten
när man ser vad som gått åt under 2016.
Daghemsföreståndaren ser ingen möjlighet att omdisponera medel
för 4580-2050 inventariekontot inom den egna ramen då budgeten
inte lämna utrymme för detta.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden konstaterar att konto 4620-2050 Lekmaterial på
oklara grunder fallit bort och beslutar att återinföra kontot. Medel för
kontot ombisponeras inom den egna budgeten á 1200€ från konto
4570-2050 Värme, el och vatten.
Socialnämnden beslutar vidare att inventariekontot 4580-2050 utökas
med 1750 € och omdisponeras från konto 4305-2500 Handikapp service, Kundtjänster köpta av övriga.
BESLUT
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 24/2017
SN § 18

NÄRVÅRDARE/SYSSELSÄTTNINGSKORDINATOR

Socialnämnden 06.02.2017 § 18
Tjänsten som Närvårdare 50% Sysselsättningskoordinator 50% på
solgården har varit utlys i enlighet med beslut SN§5/2017 medels följande annons:
Socialnämnden i Eckerö kommun lediganslår en kombinerad tillsvidaretjänst som närvårdare 50% och sysselsättningskoordinator 50% i
periodarbete inom äldreomsorgen.
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter för närvårdare samt att planera och genomföra aktiviteter för de äldre på Solgården och ute i
kommunen.
Behörighetskrav är närvårdarutbildning och tidigare erfarenhet av
planering samt genomförande av sysselsättning och aktiviteter. Vi söker en person som har lätt för att samarbeta och med ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor.
Lön och avtal enligt Akta: 04SOS06A 2325,89 €
Arbetet inleds enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas.
Förfrågningar kontakta Äldreomsorgsledare Sandra Karlsson tfn 018364022.
Sista ansökningsdag 27.01.2017 kl: 15.00
Sedvanlig ansökan med CV och personligt brev skickas per post eller
e-post till:
Eckerö kommun
Socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 Eckerö
E-post: info@eckero.ax
Hänv: Ansökningar Närvårdare/ sysselsättningskordinator.
Rekryteringsgruppen har gått igenom de fem ansökningar som inkom
inom ansökningstiden och föreslår att Rebecka Rosenqvist erbjuds
tjänsten. Rebecka är utbildad närvårdare och har arbetat inom äldreomsorgen i ca 7 år. Rebecka uppfyller behörighetskraven och stämmer väl in på den kompetensprofil som kommunen efterfrågar, samt
att hon med stor framgång innehaft ett vikariat på den utlysta tjänsten
i 1,5 år.
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SOCIALCHEFENSFÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anställa Rebecka Rosenqvist på den inrättade ordinarie tillsvidare befattningen som Närvårdare 50%,
Sysselsättningskoordinator 50% från den 10.2.2017. Prövotid tillämpas ej då hon tidigare innehaft befattningen i 1,5 år. Lön och avtal enligt Akta: 04SOS06A, 2325,89 €.
BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 32/2017
SN § 19

KOMMUNALA KOLLEKTIVAVTALEN PÅ ÅLAND

Socialnämnden 06.02.2017 § 19
Hänv: Cirkular 5 kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet 2017
Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf, FOA-Å r.f. och TCÅ rf har den 17 januari 2017
undertecknat protokollen för allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), kommunalt tjänste- och
arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och arbetskollektivavtal
för timavlönade (TIM-AKA). Det nya avtalet omfattar anställda inom
kommuner och kommunalförbund knutna till de kommunala kollektivavtalen på Åland.
Det nya avtalet träder i kraft den 1 mars 2017 och avtalsperioden
sträcker sig fram till och med den 28 februari 2018. De förändringarna
i det nya avtalet som berör samtliga av social förvaltningens personal.
Arbetstiden förlängs
Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom AKTA, TS
och TIM-AKA med en halvtimme per vecka. Förlängningen sker utan
att lönenivån förändras.
Semesterpenningen minskar med 30 %
Genom ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal har avtalats att
semesterpenningen minskas med 30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019. Semesterpenning kan på frivillig basis enligt kommunens/kommunalförbundets
prövning omvandlas till ledighet.
I samband med avtalsuppgörelsen har parterna kommit överens om
att under kommande avtalsperiod genomföra en sedan tidigare överenskommen revidering av vissa lönesättningspunkter i AKTA samt att
nya regler för periodarbetstid införs från och med 1.9.2017. De nya
reglerna har ännu ej antagits.
Socialchefen har i kontakt med Daghemsföreståndaren och Äldreomsorgsledaren sett över möjligheterna att inför den förlängda arbetstiderna. Kommunförbundet håller möte om de nya reglerna den
3.1.2017 och efter utreds förhållandena vidare.
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SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom
samt delegera till Daghemsföreståndaren, För och eftermiddags ledaren samt Äldreomsorgsledare att i samråd med Socialchef och facket
utreda och implementera de nya avtalsreglerna. Rapport lämnas till
socialnämnden vid nästkommande möte.
BESLUT
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 40/2017
SN § 20

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 06.02.2017 § 20
Socialchefen informerar om situationen i kommunen.
Delgivningsbeslut av Socialchef Jessica Björn, Gun Sivén, daghemsföreståndare, Tf. socialarbetare Benjamin Sidorov.
1/HO/17
2/HO/17

Närståendevårds stöd kat 1
Närståendevårds stöd kat 1

140/US/16
3/US/17
4/US/17
5/US/17
6/US/17
7/US/17
8/US/17
9/US/17
10/US/17
11/US/17

Grunddel och Hälsovård
Grunddel, hyra, el
Grunddel, hyra, el, övrigt.
Grunddel, hyra, el, hälsa, dagvård
Betalningsförbindelse
Betalningsförbindelse
Grunddel, hyra, el
Grunddel
Grunddel, hälsa
Grunddel, hyra, värme

1/ÄO/17

Färdtjänst handikapp L

1/BO/17
2/BO/17
3/BO/17

Eftis plats
Eftis plats
Eftis plats

1/V/17
1/BA/17

Beslut om vårdnad
Barnskydds anmälan, polis

3/BS/17

Barnskydds beslut

§1
Beviljande av sjukledighet
§2
Beviljande av uttag av övertid (3,48 tim)
§3
Beviljande av vård av akut insjuknat barn
§4
Beviljande av vård av akut insjuknat barn
§5
Beviljande av sjukledighet
§6 Beviljande av 1 försk.sem.d samt en betald ledig dag; 60 årsdag

SOCIALCHEFENS
FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
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BESLUT
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 23/2017
SN § 21

SOCIALVÅRDSPLAN 2017-2021

Socialnämnden 06.02.2017 § 21

Enligt landskapslagen (1993:71) 4 § LL i om planering av och landskapsandel för socialvården skall landskapsregeringen anta en plan socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.
Hänv: Socialvårdsplan 2017-2021
SOCIALCHEFENSFÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att anteckna sig den nya socialvårdsplanen
till kännedom.

BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 39/2017
SN § 22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Socialnämnden 06.02.2017 § 22

Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2016
Bilaga- Avgöranden från Socialnämnden 2016
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2016 för socialväsendet.
Socialförvaltningen har brukat 104,8% av sina budgeterade medel för
2016. Vilket är en överskridning med 4,8 %.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse enligt
bilaga.
BESLUT
Ärendet återremiteras
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 30/2017
SN § 23

REGELVERK FÖR SPECIALKOST INOM DAGVÅRDEN

Socialnämnden 06.02.2017 § 23
Hänv: Regler för specialkost
Regler för specialkost inom dagvården
Dagvården har sedan tidigare haft som regel att barn som behöver
specialkost ska ha ett läkarintyg som bevisar att barnet har någon allergi eller är laktos eller glutenintolerant.
ÅHS har nu ändrat sina rutiner för att skriva ut läkarintyg för specialkost i skolor och dagvård.
SE bilaga Läkarintyg för specialkost i skolor och dagvård.
Idag erbjuds specialkost efter uppvisat läkarintyg. Dock förekommer
efterfrågan om specialkost där ingen allergi eller intolerans förekommer, exempelvis om föräldrarna ej vill att deras barn ej skall äta exempelvis sylt, äppelmos eller rött kött.
I stället har föräldrar tagit med sig egna burkar med mat ( i stället för
rött kött), egen sylt, egen laktosfri mjölk eller havremjölk.
Daghemsföreståndaren berättar att de har föräldrar som vill att deras
barn ska äta glutenfritt fastän inga prover visar att barnet skulle ha
glutenintolerans. Föräldrarna har då tagit med mat eftersom daghemmet
inte
kan
erbjuda
specialkost
utan
läkarintyg.
Detta har lett till att daghemmens kylskåp inne på avdelningarna är
fulla med olika sorts burkar med specialkost.
Personalen inom dagvården önskar att socialnämnden fastställer regler gällande kosten.
1. Läkarintyg som tidigare kunnat efterfrågas kommer i framtiden
bara gälla allvarlig allergi t.ex om barnet fått en anafylaktisk reaktion mot ett födoämne samt allergi för något basnäringsämne som
spannmål, mjölk och ägg
2. Föräldrar som väljer att ta med mat till barn på grund av olika anledningar t.ex etiska värderingar/övertygelser
- Inte äta rött kött
- Välja bort mjölkprodukter, spannmål, socker med mera.
3. Daghemspersonal bör inte ansvara över medhavd mat då vi inte
vet vad det är för kvalitet eller hur den påverkar barnets hälsa
4. Kommunen bör göra ett tydligt informationsblad vad som ges vid
olika önskemål t.ex
- Vegan/vegetarisk kost
- Mjölkfri kost/laktos
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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- Rött kött
- Socker
- Ekologisk mat
- Tillsatser/färgämnen
- Olika handikapp eller utvecklingsproblematik
5. Kommunen bör ha ett långsiktigt övergripande regelverk eftersom
barnen/föräldrarna sedan kommer till skolan med samma problematik.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden fastställer regler gällande kosten
BESLUT
Socialnämnden beslutar återremiterar till Socialchef och Daghemsföreståndare att i sammarbete med köket producera ett informationsblad enligt följande riktlinjer:
-Föräldrarna anhåller om specialkost för sitt barn innan terminsstart.
-Specialkost beviljas per hel termin exempelvis; vegan kost, vegetarian kost, laktos, mjölkprotein och gluten.
-Specialkost med anledning av intolerans eller allergi beviljas efter inlämnat läkarintyg.
-Ingen medhavd mat serveras av personalen
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Dnr: SOC 355/2016
SN § 24

PEUGEOT, 4D 307 HATCHBACK 2.0L AUTOMATLÅDA

Socialnämnden 06.02.2017 § 24
Socialnämnden 09.01.2017 § 4
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
Socialnämnden 09.01.2017 § 4
Socialnämnden har på nytt bjudit ut hemservicebilen till anbudsförsäljning. Under anbudstiden inkom två stycken anbud.
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Hänv: Protokoll för öppnande av anbud för hemservice bil

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anta Tommy Anderssons anbud á 870€.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att förkasta samtliga anbuden. Socialnämnden beslutar att sätta ut annons på bilen för 3 000 euro.

Socialnämnden 06.02.2017 § 24

Bil försäljningsfirman Er bil har erbjudit sig att anta ombesörjandet
av försäljningen av hemservicebilen till en totalkostnad av 490€.
Det står kommunen fritt att utifrån värdering uppge önskat pris på
bilen.
SOCIALCHEFNES FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anta erbjudande från Er bil att ombesörja försäljningen av hemservidebilen till en kostnad av 490€, socialnämnden beslutar att uppge 3000 € som försäljningspris.
BESLUT
Enligt förslag med tillägget att om bilen inte är såld vid nästa möte
lyfts ärendet på nytt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18

Sammanträdesdatum
06.02.2017

Dnr: SOC 18/2017
SN § 25

KONFIDENTIELLT: ANSÖKAN OM STÖDPERSON FÖR OMSORGSKLIENT

Socialnämnden 06.02.2017 § 25
Socialnämnden 09.01.2017 § 13
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Dnr: SOC 335/2015
SN § 26

KONFIDENTIELLT ANSÖKAN OM HANDIKAPPANPASSNING

Socialnämnden 06.02.2017 § 26
Socialnämnden 09.01.2017 § 12
Socialnämnden 12.12.2016 § 193
Socialnämnden 7.12.2015 § 173
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum 06.02.2017

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

§§14-26

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 14-16, 20, 22, 23
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 18

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 14-16, 20, 22, 23
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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: 17-19,21

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.
Rättelseyrkandet innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet
och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med
anledning av rättelseyrkandet kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär av
part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär (kommun besvär, invånare), paragrafer: 17,18, 24
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär (klientbesvär), paragrafer: 26
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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