SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdestid

Måndagen den 06.03.2017 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
SN § 27 Kallelse och beslutförhet
SN § 28 Val av protokolljusterare, tid och plats
SN § 29 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
SN § 30 Ersättare till socialnämnden
SN § 31 Regelverk för specialkost inom dagvården
SN § 32 Rekryteringsguide Socialförvaltningen
SN § 33 Utredning av Äldreomsorgsledaretjänsten
SN § 34 Oasens principer för beläggning av obelagda platser
SN § 35 Delgivningar
SN § 36 Kommunala kollektivavtalen på Åland
SN § 37 Verksamhetsberättelse 2016
SN § 38 Konfidentiellt: Ansökan om stödperson för omsorgsklient
SN § 39 Konfidentiellt: Rättelseyrkande gällande handikapanpassning
SN § 40 KONFIDENTIELLT Ansökan om handikappanpassning
SN § 41 Dagvård: ansökan om moderskapsledighet
SN § 42 Rekrytering av vikarerande barnträdgårdslärare
SN § 43 Positiv omfördelning av budget 2017

Eckerö den 02.03.2017

Jessica Björn
Vik. Socialchef

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
06.03.2017

Nr.
3

Plats och tid

Kommunkansliet måndagen den 06.03.2017 kl. 19:00-21:20

Beslutande

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

frånvarande
ordförande
ledamot
frånvarande
ledamot
frånvarande
frånvarande
suppleant

Föredragande

Jessica Björn

Vik. Socialchef

Övriga närvarande
Paragrafer

§§ 27-40 extraärende § 41-43

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Pia Aarnio

Jessica Björn

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdag den 08.03.2017, kl. 15.00.

Tess Backman
Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Rune Söderlund

Kommunkansliet i Överby den 09.03. 2017 kl 10.00.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
06.03.2017
SN § 27

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 06.03.2017 § 27

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
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SN § 28

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 06.03.2017 § 28

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Tess Backman och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Justering onsdag den 8.3.2017 kl. 15:00.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
06.03.2017
SN § 29

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 06.03.2017 § 29

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompletteras med följande extraärenden:
SN § 41
SN § 42

Dagvård: ansökan om moderskapsledighet
Rekrytering av vikarerande barnträdgårdslärare

Rune Söderlund aviserar följande extraärende:
SN § 43
Positiv omfördelning av Budget 2017
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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Dnr: KANSLI 45/2017
SN § 30

ERSÄTTARE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden 06.03.2017 § 30
KS § 46, 7.2.2017
Under förutsättning att Joel Widengren beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden bör en ny ersättare utses.
TF. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ersättare istället för
Joel Widengren i socialnämnden.
Teres Backman föreslår Jan-Anders Öström.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att Jan-Anders
Öström utses till ersättare i gruppen Samarbetslistan i socialnämnden.
KF § 19, 16.2.2017
BESLUT:
Jan-Anders Öström utses till ersättare i gruppen Samarbetslistan i socialnämnden under perioden 2017-2019.

Socialnämnden 06.03.2017 § 30

Kommunstyrelse och fullmäktige har utsett Jan-Anders Öström till ersättare i
gruppen Samarbetslistan i socialnämnden under perioden 2017-2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom och välkomnar Jan-Anders Öström tillbaka till socialnämnden.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 30/2017
SN § 31

REGELVERK FÖR SPECIALKOST INOM DAGVÅRDEN

Socialnämnden 06.03.2017 § 31
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
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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- Vegan/vegetarisk kost
- Mjölkfri kost/laktos
- 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

Socialnämnden 06.03.2017 § 31
I enlighet med Socialnämndens beslut SN § 23/2017 har socialchef
sammanträtt med daghemsföreståndaren, köks chef och äldreomsorgsledare för att utreda möjligheterna till specialkost och genomgång av riktlinjer.
Socialchefen har utarbetat ett informations blad innehållande riktlinjer
och information om specialkost och näringslära som praktiseras i
kommunen.
Hänv: Specialkost inom Dagvården; Regelverk och information
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anta bilagt dokument: Specialkost inom
Dagvården; Regelverk och information
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BESLUT
Socialnämnden beslutar att sända ärendet vidare till styrelsen för
kännedom samt ge möjlighet att samsynkronisera med skolans riktlinjer innan regelverket fastställs i socialnämnden.
Socialnämnden uppfattar en vinst i att hålla samma regelverk för
dagvården och skolan.

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: SOC 62/2017
SN § 32

REKRYTERINGSGUIDE SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialnämnden 06.03.2017 § 32

Socialchef har på uppdrag av socialnämnden utarbetat en rekryteringsguide.
Rekryteringsguiden innehåller lagar, regler och praktisk tradition gällande rekryteringsförfarande inom kommunal verksamhet.
Hänv: Rekryteringsguide; Processbeskrivning och riktlinjer.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anta: Rekryteringsguide; Processbeskrivning och riktlinjer.

BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: SOC 61/2017
SN § 33

UTREDNING AV ÄLDREOMSORGSLEDARETJÄNSTEN

Socialnämnden 06.03.2017 § 33

Befattningsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetades i början av 2016. Beslut SN§ 6/2017 innebar att
arbetsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetasdes med avsikt att äldreomsorgsledaren skall verkar som föreståndare för Solgården och hemvården. Äldreomsorgsledarens huvuduppgifter är att ansvara för och att handha ledande närvårdar- och
föreståndaruppgifter inom äldreomsorgen.
Detta beslut är tidsbestämt fram till den 31.12.2017 i avvaktan på vidare beslut angående kommunernas socialtjänst.
En äldreomsorgsledare anställdes för arbete 100 % fram till den
31.12.2017.
En utredning om hur omarbetningen fyllt sitt syfte och om den nya befattningsbeskrivningen och arbetsuppdelningen skall permanentas
bör genomföras.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
äldreomsorgsledare tjänsten.

Rune Söderlund föreslår att arbetsgruppen utgörs av Socialnämndens presidier samt Jan-Anders Öström.
Tess Backman understöder Söderlunds förslag
BESLUT
Beslut enligt Rune Söderlunds förslag

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: SOC 60/2017
SN § 34

OASENS PRINCIPER FÖR BELÄGGNING AV OBELAGDA PLATSER

Socialnämnden 06.03.2017 § 34

Hänv: Oasen, principer för beläggning av obelagda platser

Sedan början av 2016 betalas en grundavgift för varje platsandel vid
Oasen boende- och vårdcenter.
I grundavtalet för 2017 fastställs att grundavgiften för en platsandel
betalas av den kommun som använder platsen. Om platsen är obelagd betalar platsägaren platsandelens grundavgift.
I den händelse att enskild medlemskommuner har fler klienter på Oasen än vad kommunen äger platsandelar, placeras kommunens klienter på andra kommuners obelagda platser.
För dylika situationer ska förbundsstyrelsen enligt grundavtalet fastställa principer för i vilken ordning obelagda platsandelar beläggs av
kommuner som belägger annan kommuns plats.
Det är viktigt att sådana principer finns eftersom de kommuner som
inte använder sina platsandelar kommer att ha ett ekonomiskt intresse av att dess tomma platser beläggs av kommuner som behöver
använda platserna.
Förbundsstyrelsen fastställde principer för beläggningen av tomma
platser redan i början av år 2016 men en pågående rättsprocess har
gjort att principerna inte tillämpats under 2016.
Avsikten med principerna är att utveckla ett rättvist system.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 63/2017
SN § 35

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 06.03.2017 § 35

Socialchefen informerar om situationen i kommunen.
Delgivningsbeslut från Socialkansliet och dagvården.
5/BO/17
6/BO/17
7/BO/17
8/BO/17

Beviljat utökat hemvårdsstöd from
Beslut om maxavgift på Ugglorna för
Beslut om moderskapsunderstöd uttagen moder Skaps låda
Beslut om avgift på ugglorma

2/BS/17
3/BS/17
1/BA/17

Beslut om handledning för fosterhem.
Ersättning för kostnad
Anmälan

1/HO/16
2/HO/16

Närståendevårds stöd kat 1
Närståendevårds stöd kat 1

1/PB/17
2/PB/17
3/BP/17
4/BP/17
5/PB/17
6/PB/17
7/PB/17
8/PB/17
9/PB/17
10/PB/17

utb dag, 28.3.2017
sem 21/2-3/3
Sjukledighet 02.02-12.2.2017
Sjukledighet 10.02-19.2.2017
Partiell sjukledighet 20.2-30.4.2017
Erfarenhets tillägg 2.
Erfarenhets tillägg 2
Semester 8.5-12.5.2017
Sjuk 2.2-3.2.2017
Sparande av semester

12/US/17
13/US/17

Grunddel, läkarräkning
Grunddel, el, hyra, trafikförsäkring, läkemedel
Grunddel, hyra, el, sjukvård
Grunddel, hyra, el, dagvård, medicin
Grunddel, hyra och el.
Grunddel, barnförsäkring, trafikförsäkring
Grunddel

14/US/17
15/US/17
16/US/17
17/US/17
18/US/17
Protokolljusterarnas signatur
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1/ÄO/17
2/ÄO/17
3/ÄO/17
4/ÄO/ 17

Färdtjänst
Beslut om självriskandel färdtjänst 70%
Beslut om självriskandel färdtjänst 20%
Beslut om självriskandel färdtjänst,
sambo 20%

5/ÄO/17
6/ÄO/17

Färdtjänst tom, 25.4.2017
Beslut om självriskandel färdtjänst 70%

§
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av sjukledighet
Beviljande av 2 sem.d
Beviljande av 5 försk.sem.d
Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av 1 sem.d
Beviljande av 5 försk.sem.d
Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av 2 sem.d
Beviljande av 3 sem.d
Beviljande av 5 försk.sem.d
Beviljande av vård av akut insjuknat
barn
Beviljande av 1 sem.d
Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av 5 sem.d
Beviljande av sjukledighet
Beviljande av 1 försk.sem.d
Beviljande av vård av akut insjuknat
barn
Beviljande av uttag av övertid

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

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: SOC 32/2017
SN § 36

KOMMUNALA KOLLEKTIVAVTALEN PÅ ÅLAND

Socialnämnden 06.03.2017 § 36
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.
Protokolljusterarnas signatur
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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
Socialnämnden 06.03.2017 § 36
Hänv: Arbetstidsförlängning: Dagvården
Hänv: Arbetstidsförlängning: Äldreomsorg
Hänv: Arbetstidsförlängning: För och eftermiddagsvården
Hänv: Arbetstidsförlängning: Socialkansli
På socialkansliet, inom dagvård och eftermiddagsvård kommer timbankssystemet tillämpas på samtlig personal från den 1.3.2017.
Inom äldreomsorgen kommer kockarna, köksbiträde och lokalvårdare
att tillämpa arbetstidsförlängningen genom schemaändring där personal börjat tidigare en dag i veckan.
Närvårdarna kommer att förlänga sina scheman med 5 minuter per
dag och resterande tid läggs i timbank som tas ut efter verksamhetens behov.
Närvårdare som arbetar natt har efter eget önskemål gått ner i arbetstid från 75% till 73,2% under tiden 09.01-02.04.2017 vilket betyder att
de nu jobbar 12 timmar/natt istället för 12,15 timmar/natt.
Nattpersonalens arbetstidsjustering sker via nyttjande av söckenhelgerna för att täcka upp deras förlängda arbetstid.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna tillämpningen av implementeringen för de nya avtalsreglerna inom socialkansli, dagvård, för och
eftermiddags vård samt äldreomsorgens kockar, köksbiträde samt lokalvårdare.
Socialnämnden återremiterar ärendet till den del som omfattar äldreomsorgens närvårdare, både i dag och nattarbete.
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Dnr: SOC 39/2017
SN § 37

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Socialnämnden 06.03.2017 § 37
Socialnämnden 06.02.2017 § 22

Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 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

Socialnämnden 06.03.2017 § 37
Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2016
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2016 för socialväsendet.
Socialförvaltningen har brukat 105 % av sina budgeterade medel för
2016. Vilket är en överskridning med 5 %.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse enligt
bilaga.
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BESLUT
Ärendet återremiteras
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Dnr: SOC 18/2017
SN § 38

KONFIDENTIELLT: ANSÖKAN OM STÖDPERSON FÖR OMSORGSKLIENT
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Dnr: SOC 68/2017
SN § 39

KONFIDENTIELLT: RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE HANDIKAPP
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Dnr: SOC 335/2015
SN § 40

KONFIDENTIELLT ANSÖKAN OM HANDIKAPPANPASSNING
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Dnr: SOC 70/2017
SN § 41

DAGVÅRD: ANSÖKAN OM MODERSKAPSLEDIGHET

Socialnämnden 06.03.2017 § 41

Anna Åberg, tillsvidareanställd barnträdgårdslärare på Nyckelpigan,
ansöker om moderskapsledigt från och med 28.4.2017–12.3.2018.
Åberg ansöker om att i samband med moderskapsledigheten, efter
denna ta ut intjänad semester under perioden 13.3–4.5.2018.
Hänv: – Ansökan samt preliminär planering
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att bevilja Anna Åberg moderskapsledigt från
och med 28.4.2017 till den 12.3.2018.
Samt semester för tiden 13.3–4.5.2018.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 71/2017
SN § 42

REKRYTERING AV VIKARERANDE BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

Socialnämnden 06.03.2017 § 42

Förutsatt att socialnämnden i § 41/2017 beviljar Barnträdgårdslärare
moderskapsledighet och semester behöver en rekrytering av vikarierande barnträdgårdslärare inledas. Vikariatet gäller för tiden
28.4.2017-4.5.2018
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av Socialchef, daghemsföreståndare samt socialnämndens viceordförande.
Samt utlyser vikariatet medels följande annons:
Socialnämnden i Eckerö lediganslår ett moderskapsvikariat som
BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 100%
Vikariatet gäller för tiden 28.4.2017-4.5.2018, med eventuell möjlighet
till förlängning.
Behörighetskrav är barnträdgårdslärare med tidigare erfarenhet.
Lön och avtal enligt Akta: 05PKO02B, 2574,83 €. Prövotid tillämpas.
För närmare upplysningar ring daghemmet Nyckelpigan, daghemsföreståndaren Gun Sivén tel 364040.
Sista ansökningsdag 27.03.2017 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

BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 73/2017
SN § 43

POSITIV OMFÖRDELNING AV BUDGET 2017

Socialnämnden 06.03.2017 § 43
Rune Söderlund lyfter extraärende om positiv omfördelning av budget
2017 för konto 4305-2530 som kommer få en lägre nyttjandegrad än
vad som planerades i budgetarbetet.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att utreda frågan
vidare.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum 6.3.2017

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

§§27-43
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: § 27-37, 40, 43
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: § 27-37, 40, 43

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: 41
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandet innehåll

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

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med
anledning av rättelseyrkandet kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär av
part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 38-39
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 41-42
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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