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Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 100

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 02.10.2017 § 100

Förslag:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 101

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 02.10.2017 § 101

Förslag:
Kerstin Wikgren och Gun K. Rosenqvist föreslås som protokolljusterare. Justering onsdag den 4.10.2017 kl. 20.00.
Beslut: Till prokolljusterare valdes Britt Berthen-Eklund och Gun K
Rosenqvist. Protokollet justeras onsdagen den 4 oktober 2017 kl.
20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 102

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 02.10.2017 § 102

Förslag:
Föredragningslistan godkänns.

Beslut: Enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 103

ANMÄLAN OM MERVÄRDESSKATTEFRI PRIVAT SOCIALSERVICE

Socialnämnden 02.10.2017 § 103

Hjälpredan Sanne (FO-nummer 2835548-7), Larisas Hemstäd (FOnummer 2619625-9), Firma Rent Hem (FO-nummer 2601605-1) och
Hjördis Dammvippa (FO-nummer 2466487-2) har lämnat in anmälan
om mervärdesskattefri socialservice. Man har rätt att köpa mervärdesskattefri städning och hemservice om man på grund av åldern,
handikapp eller annan liknande orsak inte klarar av det själv. Kunden
gör tillsammans med företaget en serviceplan där det framgår kundens servicebehov, varför kunden behöver hjälp och hur ofta tjänsten
behövs. När företagets ansvarsperson har t.ex. fått ett läkarintyg för
att kunna försäkra att kundens funktionsförmåga är nedsatt, uppgör
företaget ett serviceavtal med kunden. Då dessa kriterier fyll kan företaget fakturera de erbjudna tjänsterna momsfritt till kunden.
Förslag: Socialnämnden godkänner Hjälpredan Sanne, Larisas Hemstäd, Firma Rent Hem och Hjördis Dammvippa som företag som kan
erbjuda städtjänster mervärdesskattefri.
Beslut: Enligt förslag. Socialnämnden informerar om mervärdesskattefri socialservice på Eckerö info oh på kommunens hemsida.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 104

FASTSTÄLLANDE AV TAXOR, BARNOMSORG

Socialnämnden 02.10.2017 § 104
Sedan 1.1.2012 ingår bestämmelser om avgift vid kommunal barnomsorg i barnomsorgslagen (2011:86) 22 §. Den nu gällande taxan är
fastställd i enlighet med lagen. Där anges den nedre inkomstgränsen
för uppbärende avgift samt den högsta tillåtna avgiften som kan uppbäras.
I juni 2017 utfärdades en ny landskapslag (2017:56) som innebär
vissa förandringar och tillägg till den nu gällande barnomsorgslagen.
Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.
I den nya lagen fastställs att den högsta avgiften för heltidsbarnomsorg som kommunen kan ta ut är 240 € per barn per månad. Den
nedre inkomstgränsen för uppbärande av avgift har också höjts i den
nya lagen.
Enligt barnomsorgslagen 22 § uppbärs avgift enligt följande:
Kommunen ska, med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf och bestämmelserna 1 23 §, fastställa en taxa för avgiftet som
barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorg.
Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna får läggas de
inkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan.
Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst
som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen i nedan:
Familjens storlek
(antal personer)
2
3
4
5
6

Inkomstgräns
(euro/mån)
1 248
1 456
1 664
1 872
2 080

Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per
barn och månad. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens storlek.
Som inkomst räknas
1) Den inkomst barnet har
2) Den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare
har samt
3) I det fallet barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare,
den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller stadigvaProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.10.2017

rande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets
vårdnadshavare.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som
vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn
har beviljat uppskov med att inleda sin skolgång.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen
(1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda
I övrigt föreslås inga förändringar av texten i banomsorgstaxan.
Förslag: Socialnämnden beslutar förslå för kommunstyrelsen att
barnomsorgstaxan godkänns enligt ovanstående. Barnomsorgstaxan börjar gälla 01.01.2018.
Beslut: Enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.10.2017
SN § 105

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2018

Socialnämnden 02.10.2017 § 105

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2017 varit följande:

Regelbunden hemtjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Inkomst- Antal
personer
gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799
-

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

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

12
6
7
3
2
3

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar
lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning
hänvisas till städfirma)
Äldreomsorgs på distans
(ÄLDIS)
Duschjälp i det egna
hemmet
Duschjälp, pensionärer
utom Solgården med
hjälp av personalen
Trygghetsringning, per
gång
Trygghetsbesök
Handling (på Hugos)

4,50
9,00

11,00
6,00
11€/halvtimme
20€/månad
5,50
5,50

1,00
5,00€/halvtimme/personal
11

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor
på servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som
finns för hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av
betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till
62,22 € (nettokostnad 44,99€)för år 2016 i enlighet med bokslutet
för år 2016.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Tillfällig hemtjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att avgifterna hålls oförändrade.
Beslut
Enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 106

OMSTRUKTURERING AV SOCIALA SEKTORN

Socialnämnden 02.10.2017 § 106

Inför budgeten för år 2018 bör socialnämnden ta ställning till personalstrukturen inom den sociala sektorn. Det finns en ordinarie tjänst
som socialchef inom kommunen. Tjänsteinnehavaren är vårdledig till
och med den 6 januari 2018. Det har funnits en tillfällig tjänst som socialarbetare, det har dock varit svårt att hitta en behörig socialarbetare till tjänsten.
Det finns stort behov att utveckla socialt arbete inom kommunen. Därför borde det inrättas en ordinarie tjänst som ledande socialarbetare
som utom klientarbete har ansvar för utveckling inom området.
Det finns inte ännu beslut på hur man organiserar äldreomsorgsledartjänsten. Personalantalet på Solgården är relativt litet och det finns
behov av operativ ledare, som ansvarar för schema, vikarier osv. Benämningen kan t.ex. vara ledande närvårdare och utbildningskravet
då vara närvårdare. Lagstiftningen kräver mer och mer från kommunen, när det gäller äldreomsorg. Därför borde övergripande ansvar för
äldreomsorg ligga hos socialchef, med lämplig högskoleutbildning.
Förslag: Socialnämnden tar ställning till personalstrukturen ovanstående som underlag.
Beslut: Socialnämnden återremitterar ärendet och vik. socialchef presenterar preliminär arbetsfördelning på nästa möte. Ledande närvårdare kan tänkas arbeta 50 % med administrativa uppgifter och 50 %
vård, hon ska även ha vikarie på Solgården.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SN § 107

KONFIDENTIELLT ÄRENDE:

Socialnämnden 02.10.2017 § 107

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 211/2017
SN § 108

ÄRENDE: UTLÅTANDE ANGÅENDE ÖVERTAGANDE AV
SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHETEN FRÅN OMSORGSFÖRBUNDET.

Socialnämnden 02.10.2017 § 108

Socialnämnden 04.09.2017 § 93

Förbundsstyrelsen vid SÅHD har den 16.5.2017 beslutat att skicka en
förfrågan till medlemskommunerna inom SÅHD om deras inställning
till att överta specialfritidshemsverksamheten från Omsorgsförbundet.
I Eckerö ska eftisverksamheten flyttas över till skolnämnden den 1 januari 2018. Trenden är även att barnomsorgen i sin helhet flyttas till
skolan. Därför är det naturligt att specialfritidsverksamheten övertas
av skolan från Omsorgsförbundet.
FÖRSLAG: Socialnämnden i Eckerö inställer sig positivt för Förbundsstyrelsens vid SÅHD förslag att överta specialfritidsverksamheten från Omsorgsförbundet.

BESLUT: Socialnämnden beslutar återremittera ärendet för att få
kännedom hur överflyttningen påverkar ekonomin.

Enligt uppgifter från Ålands Omsorgsförbud är kostnaderna i år
987,52 €/månad oberoende av närvarodagar. År 2018 uppskattas
kostnaderna bli 1400 €/ månad. Södra Ålands Högstadiedistrikt
kunde uppskatta kostnader.
FÖRSLAG: Socialnämnden i Eckerö inställer sig positivt för Förbundsstyrelse vid SÅHD förslag att överta specialfritidsverksamhet
från Ålands Omsorgsförbund, men förutsätter att kostnaderna inte
stiger.
BESLUT: Socialnämnden återremitterar ärendet för att utreda hur förflyttningen påverkar landskapsandelar.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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SN § 109

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 02.10.2017 § 109

Vik. socialchef informerar om situationen i kommunen.
Delgivningsbeslut från socialkansliet och daghemmet:

Vik. socialchef:
BO-beslut
§75 (moderskapsstöd)
§§ 71-74, 76 bo-avgift)
Utkomststödsbeslut
§§ 68-80
Barnskyddsbeslut
§ 12 (startbidrag, familjehem)
Daghemsföreståndare
§§ 83-96 personalbeslut
§§ 14-15 barnomsorgbeslut
FÖRSLAG: Socialnämnden antecknar delgivningar för kännedom.
BESLUT: Enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

02.10.2017

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER: §§100-109
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: 104,105,106,108,109
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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: 100,101,103
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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Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
02.10.2017

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: 107
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Fogas till protokollet
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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.
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Utdragets riktighet
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Eckerö den
__/__20__
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