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Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
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Josefine Egenfelt

Kommunkansliet i Överby den 11.5.2018, kl. 9.00.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 53

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 07.05.2018 § 53

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 54

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 07.05.2018 § 54

Förslag:
Föreslås rullande schema för val av protokolljusterare.
Britt Berthen-Eklund och Josefine Egenfelt
föreslås som protokolljusterare.
Protokollet skall vara färdigt justerat den 9.5.2018 kl. 20.00.
Beslut:
Britt Berthen-Eklund och Josefine Egenfelt
väljs som protokolljusterare.
Protokollet skall vara färdigt justerat den 9.5.2018 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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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 55

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 07.05.2018 § 55

Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Föredragningslistan kompletteras med:
- § 65 punkt 5. Barnskyddsjour statistik.
- § 56 punkt c. Förfrågan om köp av tjänster.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 56

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM: SOCIALKANSLI

Socialnämnden 07.05.2018 § 56
1. Kommunstyrelsens protokoll från 24.4.2018.
2. Socialkansliet
a. Personalsituationen
b. Arbetsbelastning
c. Förfrågan om köp av tjänster
3. Ny barnskyddsverksamhet

BESLUT
Socialnämnden antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 57

SOCIALKANSLI: PERSONALRESURS

Socialnämnden 07.05.2018 § 57

Under föregående ärende, SN § 56/20108, har information presenterats om arbetsbelastning och pågående utvecklingsarbete inom socialförvaltningen.
Behovet av att hålla kvar nuvarande personalresurser (socialchef 100
%, socialarbetare 100 % och familjearbetare 80 %) kvarstår under
året. Upplägget fungerar mycket bra.
Fram till 31.5.2018 arbetar familjearbetaren 80 %. Enligt budgeterade
medel (inom löner) är familjearbetarens arbetsprocent 50 % under
perioden 1.6.–31.12.2018.
Det skulle vara önskvärt att familjearbetarresursen skulle finnas kvar
på 80 % även under perioden 1.6.–31.12.2018, men i anställningsformen familjearbetare 50 % och socialhandledare 30 %. Som socialhandledare finns det även möjlighet att täcka upp med andra uppgifter som finns på socialkansliet och avlasta socialchefen och socialarbetaren. Övriga uppgifter kan t.ex. vara bistå med utkomststöd, handikappservice och vuxensocialt arbete.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna enfortsatt anställning av familjearbetare/socialhandledare under perioden 1.6.–31.12.2018, om totalt 80 %.
Kostnaden, om 9 050,00 €, beräknas rymmas inom socialnämndens
totala budget.
Anställningen delegeras till socialchefen.
Kerstin Wikgren föreslår att en anställning som familjearbetare på 80
% under perioden 1.6.-31.12.2018 godkänns. Jan-Anders Öström
understöder förslaget.

BESLUT
Socialnämnden besluter att en anställningen som familjearbetare på
80 % under perioden 1.6.-31.12.2018 godkänns. Kostnaden, om
9 050,00 €, beräknas rymmas inom socialnämndens budget. AnställProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018

ningen delegeras till socialchefen. Ärendet sänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 58

SOCIALKANSLI: INKÖP AV DATAPROGRAM

Socialnämnden 07.05.2018 § 58
Bilaga – Offert
Socialförvaltningen har begärt in offert från OY Abilita Ab gällande
socialt arbete; utkomststöd och barnskydd.
Dataprogram för utkomststöd och barnskydd skulle underlätta arbetet
väldigt mycket på socialkansliet samt göra arbetet mycket mera effektivt. Socialkansliets personal har gjort bedömningen att det är främst
inom dessa två områden som behovet av ett välfungerande dataprogram är störst.
Kostnaden för inköp, utbildning, installation och användarstöd för
ovanstående i inköp 5 127,00 € och i underhåll/år 949,20 €.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen förslår att socialnämnden besluter att godkänna att Abilita dataprogram köps in till socialkansliet för utkomststöd och barnskydd.
Kostnaden beräknas rymmas inom socialförvaltningens (C201) totala
budget.
Rolf Söderlund föreslår att ärendet återremitteras. Förslaget förfaller
när det inte får understöd.
BESLUT
Socialnämnden besluter att godkänna att Abilita dataprogram köps in
till socialkansliet för utkomststöd och barnskydd.
Kostnaden beräknas rymmas inom socialförvaltningens (C201) totala
budget.
Rolf Söderlund reserverar sig skriftligt mot beslutet. Den skriftliga reservationen skall lämnas in senast den 8 maj 2018 kl. 11.00. till socialchefen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018

Dnr: SOC 132/2018
SN § 59

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Socialnämnden 07.05.2018 § 59
Bilaga – Ansökan om tjänstledighet
Ida Snellman har inkommit med en ansökan om tjänstledighet utan
lön, för tiden 3.9.2018–3.9.2019, från sin ordinariebefattning som närvårdare. Orsaken är att pröva på ett nytt arbete.
Enligt Eckerö kommuns principer kan man få tjänstledigt 1 år om man
varit anställd minst 5 år. Anställande myndighet beviljar tjänstledigheten. Om man tidigare varit tjänstledig måste man ha varit fortlöpande anställd i 3 år efter tidigare tjänstledighet.
Enligt socialinstruktionen ankommer det på socialnämnden att besluta om övriga ledigheter för en tid som överskrider 30 dagar.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att bevilja Ida
Snellman oavlönad tjänstledighet, från sin ordinarie befattning som
närvårdare, för tiden 3.9.2018–2.9.2019.
BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 60

ÄLDREOMSORG: REKRYTERING AV VIKARIERANDE NÄRVÅRDARE

Socialnämnden 07.05.2018 § 60

Eftersom den ordinarie anställda närvårdaren (B.B.) är tjänstledig
finns ett ledigt vikariat att utlysa.
SOCIALCHEFEN FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att utlysa ett vikariat
som närvårdare inom äldreomsorgen för tiden 6.8.2018-3.7.2019, på
100 %.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att utlysa ett vikariat som närvårdare inom
äldreomsorgen för tiden 6.8.2018-3.7.2019, på 100 %. Arbetsvillkor
och lön enligt AKTA 04SOS06A.
Rekrytering och anställning delegeras till socialchefen och tf. äldreomsorgsledare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 61

ÄLDREOMSORG: REKRYTERING AV VIKARIERANDE NÄRVÅRDARE

Socialnämnden 07.05.2018 § 61

Förutsatt att tjänstledighet beviljas (I.S.) i SN § 59/2018 finns ett ledigt
vikariat att utlysa.
SOCIALCHEFEN FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att utlysa ett vikariat
som närvårdare inom äldreomsorgen för tiden 6.8.2018-2.9.2019, på
75 %.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att utlysa ett vikariat som närvårdare inom
äldreomsorgen för tiden 6.8.2018-2.9.2019, på 75 %. Arbetsvillkor
och lön enligt AKTA 04SOS06A.
Rekrytering och anställning delegeras till socialchefen och tf. äldreomsorgsledare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 62

ÅLR: BEGÄRAN OM UPPGIFTER OM UTVECKLING AV KOMMUNERNAS
ÄLDREOMSORG

Dnr: SOC 84/2018
Socialnämnden 07.05.2018 § 62
Bilaga – Begäran om uppgifter om utveckling av kommunens äldreomsorg, ÅLR 2018/2012
Bilaga- Förslag till utlåtande
Ålands landskapsregering har begärt in kommunernas uppgifter kring
hur kommunerna avser utveckla sin äldreomsorg så att den motsvarar servicemålen och den kommande lagstiftningen. Utlåtandet skall
vara Ålands landskapsregering tillhanda senast den 15.5.2018.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna förslaget till utlåtande. Socialchefen och socialnämndens ordförande undertecknar utlåtandet och sänder det till Ålands landskapsregering.
BESLUT
Socialnämnden besluter att utkastet sänds till kommunstyrelsen för
slutgiltig behandling.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018

Dnr: SOC 81/2017
SN § 63

PIXNEKLINIKEN

Socialnämnden 07.05.2018 § 63
Socialnämnden 03.04.2017 § 53

Hänv: Pixnekliniken 2.0
Hänv: Sammarbetsavtal utkast
Hänv: Pixne verksamhetsplan och produktkatalog
Hänv: Malax kommuns protokollsutdrag
Hänv: Pixnekliniken budget
Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör 30.6.2017.
Samarbetsförhandlingar och uppsägningar har verkställts vid
Pixnekliniken i enlighet med detta.
Missbrukarvården på svenska är en stor angelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet fram
till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten vore det viktigt att missbrukarvården får en ny värdorganisation.
Kommunstyrelsen i Malax kommun har aviserat beredskap att ta över
Pixnekliniken, fram tills landskapsreformen genomförs.
Målet är att medverka till att kontinuiteten inom anstaltsvården för
missbrukare upprätthålls tills landskapsreformen genomförs, och
att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med
möjlighet till längre vårdepisoder för en bredare målgrupp.
Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt
sina beslut kommer det inte att handla om överlåtelse av rörelse.
Istället handlar det om att starta upp Pixnekliniken från och med
1.8.2017 i ny regi. Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion, för att ge samarbetskommunerna möjlighet till
insyn i verksamheten. Prissättningen skall ses över, förslagsvis så att
den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och istället skulle
dygnspriserna för användningen höjas.
För att kunna genomföra detta att ett flertal av kommunerna i Svenskfinland tecknar ett samarbetsavtalet.
I dagsläget har elva österbottniska städer och kommuner aviserat beredskap att delta i samarbetet.
Tidsplanen är att fullmäktige planerar tillsätta tjänster och ta över
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
07.05.2018

Pixnekliniken från och med 1 augusti 2017. Pixnekliniken bereds möjligheten att anställas i befattningar, som motsvarar nuvarande funktioner.
Malax kommun är intresserade av att utreda huruvida de Åländska
kommunerna är villiga av att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken
i dess nya regi.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken i
dess nya form med Malax kommun som huvudman.
BESLUT
Enligt förslag

Socialnämnden 07.05.2018 § 63
Bilaga: Förslag till avtal

Bifogat finns ett förslag till avtal om gemensamt organ för skötandet av
svenskspråkig missbrukarvård vid pixnekliniken i Malax.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att avtalet, angående
svenskspråkig missbrukarvård ingås med Malax kommun, ansvarig
kommun.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att avtalet, angående svenskspråkig missbrukarvård
ingås med Malax kommun, ansvarig kommun.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 116/2018
SN § 64

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: BEGÄRAN

Socialnämnden 07.05.2018 § 64

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
07.05.2018
SN § 65

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Socialnämnden 07.05.2018 § 65
4. Tjänstemannabeslut april månad
-

PB § 8-9 (socialchef)
US § 27-31 (socialarbetare och socialchef)
BO § 49-58 (byråsekreterare)
BS § 13-24 (socialarbetare)
HO § 1-6 (socialchef)
ÄO § 21 (socialchef)
PB § 29-42 (daghemsföreståndare)
BO § 1 (daghemsföreståndare)

5.
6.
7.
8.

Budgetuppföljning per 30.4.2018, se bilaga.
Vaccination av anställda inom socialvården.
Kommuninfo 5/2018.
Barnskyddsjourstatistik.

Protokolljusterarnas signatur
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

7.5.2018

PARAGRAFER:

§§ 53-65

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: §§ 53-65, 60-65
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 57-59

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
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
07.05.2018

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: §§ 57-59
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

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

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
 vilket beslut som överklagas
 vilka ändringar som yrkas i beslutet
 motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut
som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken
besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall
på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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