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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 46

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 01.06.2020 § 46
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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 47

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 01.06.2020 § 47
Förslag:
Socialnämnden utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötet den 01.06.2020.
Beslut:
Mikael Selander och Birgitta Österlund utses till protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötet den 01.06.2020.

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
01.06.2020
SN § 48

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 01.06.2020 § 48
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 49

ANSTÄLLNING AV SOCIALARBETARE

Socialnämnden 01.06.2020 § 49
Socialnämnden fattade den 04.05.2020 beslut per capsulam om att anställa
Jessica Eriksson, 180569-090B, som socialarbetare inom området barnskydd
under tiden 01.06-30.06.2020 samt 17.08-31.12.2020. Arbetstiden uppgår till
50 %. Lön enligt tidigare, AKTA 04SOS04A, 3622,14 €/mån/100%. Rekryteringstillägg om 150 €/månad tillkommer. Tjänstemannens uppsägningstid är 14
dagar. Kostnaderna ryms inom budgetram.
Det finns fortsättningsvis behov av socialarbetare för barnskydd inom socialvården i Eckerö kommun. Jessica Eriksson är intresserad av att fortsätta sin
tjänstgöring under förutsättning att hon erhåller ett rekryteringstillägg om 150
€/månad. Rekryteringstillägget kan motiveras med stora svårigheter att rekrytera socialarbetare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS 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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 50

INFORMATIONSÄRENDE SOCIALVÅRDEN

Socialnämnden 01.06.2020 § 50
Socialnämnden fattade den 04.05.2020 per capsulam beslut om att
till kännedom erhålla information om läget inom socialvården.
BARNOMSORGEN
Styrelsen fattade den 21.04.2020 beslut om reducerad barnomsorgsavgift i enlighet med socialnämndens förslag. Relativt många barn
finns ännu på plats inom barnomsorgen och flera barn väntas återkomma från och med den 14.05.2020 utgående från finska regeringens beslut om att återgång till skolor och dagvård ska ske. Personalen kommer enligt tidigare plan att ta ut semesterpenningsdagar de
första veckorna i maj men sedan kommer verksamheten att köra med
full styrka. I övrigt löper arbetet på.
ÄLDREOMSORGEN
Den för äldreomsorgen områdesspecifika beredskapsplanen tillsammans med anvisningar om användning av skyddsutrustning kommer
att gås igenom med personalen den 4:e och 5:e maj. Arbetsbelastningen för hemserviceledaren är fortsatt hög. Alla semesteransökningar har gåtts igenom och de flesta är beviljade. Administrativa närvårdaren avlastar hemserviceledaren, men saker ligger ännu ”på
hög”. Framöver ska hemserviceledaren försöka hitta tid för att visa
henne de dataprogram som används i arbetet. Bland närvårdarna har
vi en långtidssjukskrivning kvar och korttidsfrånvaron har minskat. En
natta har sagt upp sig och en ny är anställd på 6 månader. Rekrytering sker till hösten för tillsvidare. Arbetet löper annars på bra, klienter
och anhöriga är lugna men naturligtvis oroliga för att Covid-19 ska
komma in på Solgården.
SOCIALKANSLIET
Arbetet löper på väl, huvudsakligen på distans. Tekniska kommunikationsplattformar används för kommunikation såväl internt som med
klienter då behov finns. Behov av att ta fram en teknisk lösning för distansmöten där vissa sitter på plats och andra på distans, s.k. konferensutrustning, finns. Inga ökade kostnader kan ses ännu.
BUDGET
Budgetutfallet är inom ram, det finns inga oväntade kostnadsökningar
den senaste månaden.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till 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
01.06.2020
SOCIALNÄMNDENS 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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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 51

INFORMATIONSÄRENDE SOCIALVÅRDEN

Socialnämnden 01.06.2020 § 51
Muntlig uppdatering om läget inom socialvården på mötet.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS 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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 52

AVTAL GÄLLANDE FÄLTARBETARE

Socialnämnden 01.06.220 § 52
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 128
Socialnämnden i Mariehamn har den 21 april 2020 beslutat att inför
övergången till Kommunernas socialtjänst k.f. säga upp avtalet om
köp av tjänster för fältarbetare (bilaga). Avtalet upphör således vid
utgången av pågående kalenderår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och delger beslutet till socialnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 01.06.2020 § 52
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom
SOCIALNÄMNDENS 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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 53

AVTAL GÄLLANDE MISSBRUKARVÅRD

Socialnämnden 01.06.2020 § 53
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 129
Socialnämnden i Mariehamn har den 21 april 2020 beslutat att inför
övergången till Kommunernas socialtjänst k.f. säga upp avtalet om
köp av tjänster inom missbrukarvården (bilaga). Avtalet upphör således vid utgången av pågående kalenderår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och delger beslutet till socialnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 01.06.2020 § 53
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom
SOCIALNÄMNDENS 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
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 54

SKATTERATERNA ÅR 2020 OCH LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA ÅTGÄRDER

Socialnämnden 01.06.2020 § 54
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 126

Skatteraterna år 2020
Skatteredovisningen för april månad bifogas kallelsen. Skatteraterna
för årets första fyra månader har influtit enligt samma trend som budget men på en nivå som är lägre än budget. Avvikelsen i kommunalskatten är hittills sammanlagt -176 000 euro. Av denna orsak behöver
kommunen förbereda sig för att skatteinkomsterna är budgeterade på
en nivå som är för hög. Således måste kommunstyrelsen vidta åtgärder för att hålla budgeten i balans.
Den snabbaste åtgärden är att stävja kostnadsutvecklingen. Istället
för att tillämpa en allmän reducering av kostnadsnivå är det mer
ändamålsenligt att styrelsen behovsprövar nödvändigheten av framtida rekryteringar och större inventarier.

Långsiktiga ekonomiska åtgärder
Med beaktande av den rådande ekonomiska situationen kan man
konstatera att den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kommer att
vara osäker och coronapandemin kommer att ha en negativ effekt på
kommunens intäkter och kostnader.
Konstateras även att Ålands landskapsregering har sänkt landskapsandelarna och utbetalningarna kan förbli på denna lägre nivå. Av
bokslutet år 2019 framgår att avvikelsen jämfört med år 2018 var
-220 000 euro.
Vid en jämförelse av skatteinkomsterna mellan år 2018 och år 2019
var avvikelsen -242 000 euro.
Minskningen i skatteinkomsterna och landskapsandelarna har således haft en total effekt på nästan en halv miljon euro för Eckerö
kommun och detta har år 2019 resulterat i ett årsbidrag på 25 950,66
euro som är 340 000 euro mindre än avskrivningarna på anläggningstillgångar.
Kommunstyrelsen behöver därför börja långsiktigt se över ekonomin
och för detta ändamål initiera ett arbete för att skapa en budget- och
ekonomiplan för år 2021-2023.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
01.06.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- nödvändigheten av framtida rekryteringar på längre tid än 3 månader och inventarier till ett belopp om minst 700 euro behovsprövas av styrelsen innan verkställighet även om kostnaderna fal-ler inom ramen för fastställd budget, med hänvisning till det rådande undantagsförhållandet
- initiera ett arbete för att ta fram en budget- och ekonomiplan för år
2021-2023 och
- delge detta beslut till nämnderna för kännedom tillsammans med
ett särskilt direktiv om att tillämpa försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden
och viceordföranden. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta fram förslag till inbesparingar i driftsbudget och ändringar i investeringsbudget. Arbetsgruppen avrapporterar fortlöpande till kommunstyrelsen.
Kommundirektör fungerar som sammankallare och sekreterare. Arbetsgruppen ges befogenhet att inkalla tjänstemän och övriga sakkunniga vid behov.
Kommunstyrelsen inbegär en lägesrapport från förvaltningarna och
enhetscheferna till arbetsgruppen senast den 15 maj 2020.
Detta beslut delges till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Socialnämnden 01.06.2020 § 54
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom
SOCIALNÄMNDENS 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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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 55

REDUCERAD BARNOMSORGSAVGIFT

Socialnämnden 01.06.2020 § 55
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 137
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 114
Socialnämnden 14.04.2020 § 36
Kommunstyrelsen fattade den 20.03.2020 per capsulam beslut om att
ingen barnomsorgsavgift uppbärs under tiden 23.3-13.4 förutsatt att
barnet är sammanhängande frånvarande under samma tid.
Det finns nu skäl att besluta om reducering av barnomsorgsavgift från
och med 13.4.2020.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:

Socialchefen föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen föreslår att familjer som från och med den 13.4.2020 under en sammanhängande period om minst en vecka (måndag – fredag) inte nyttjar
barnomsorg får sin avgift reducerad med barnets frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till föreståndaren minst 7 veckodagar på förhand. Om barnets frånvaro inte är
meddelat betalas fastställd taxa eftersom verksamheten planeras utgående från att barnet förväntas vara närvarande. Familjer som utnyttjar barnomsorg betalar enligt normal, fastställd taxa.
Socialchefen föreslår vidare att socialnämnden medvetandegör
kommunstyrelsen om att de minskade intäkterna till följd av reducerad barnomsorgsavgift kommer att belasta barnomsorgens budget
och kan medföra att budgeten inte håller ram.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 114
Kommundirektörens förslag:
Skyldigheten att meddela barnets frånvaro kan inte åläggas retroaktivt. Kommunstyrelsen beslutar således att barnets vårdnadshavare
måste fr.o.m. den 27 april 2020 skriftligen meddela barnets frånvaro
till föreståndaren minst 7 veckodagar på förhand för att vara berättigade till en reducerad barnomsorgsavgift.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt socialnämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 137

Enligt Ålands landskapsregerings brev nr 116 U2 ÅLR2020/2261 av
den 6 maj 2020 upphör statsrådets rekommendationer om att barnen
inom barnomsorg ska stanna hemma från och med 14 maj 2020. Av
denna orsak ska kommunstyrelsens tidigare beslut om reducerad
barnomsorgsavgift också upphöra. Enligt t.f. socialchefen är ett lämpligt datum för upphörande fredagen den 15 maj 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens tidigare beslut 21.04.2020 § 114 avseende reducerad barnomsorgsavgift upphör att gälla den 15 maj 2020 så att från
och med måndagen den 18 maj 2020 tillämpas normal avgiftstaxa.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Socialnämnden 01.06.2020 § 55
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom
SOCIALNÄMNDENS 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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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 56

KONFERENSSYSTEM

Socialnämnden 01.06.2020 § 56
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 131
Med hänvisning till svårigheterna att upprätthålla ändamålsenliga kontakter
med klienterna och övriga samarbetspartner begär t.f. socialchefen att ett videokonferenssystem införskaffas till kommunen. Socialchefen har inhämtat offerter (bilaga) för en lösning som går ut på att koppla kommunens projektor till ett
nytt videokonferenssystem.
Vid prövningen av ärendet är det viktigt att ta i beaktandet att ett videokonferenssystem måste uppfylla de lagstadgade kraven på sekretess. Dessutom bör
man förutsätta att systemet skulle komma till hela kommunskansliet till nytta.
Kommunstyrelsen har inte budgeterat denna införskaffning och styrelsens inventarieanslag är förbrukat för inköp av nya datorer till mötessalen (KS § 22,
11.2.2020).
Kommunstyrelsen har den 30.3.2020 sett över sina kostnader med anledning
av den rådande coronapandemin i syfte att kunna hålla budgeten i balans. På
sitt möte beslöt kommunstyrelsen att förvaltningen ska behovspröva kommunens kommande inventarier (KS § 95, 30.3.2020). Detta innebär att endast
nödvändiga inköp och inventarier ska göras. T.f. socialchefen anser att införskaffandet av ett dylikt system är absolut nödvändigt.
Konstateras att statsrådet har den 4 maj 2020 fastställt en ny hybridstrategi
för hanteringen av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna.
Den nya strategin innebär bland annat att sammankomster behöver fortsatt begränsas men att utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på
begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
Med hänvisning till den ändrade coronastrategin, med beaktande av de redan
existerande möjligheterna till distansmöten, att konferenssystemet nyttjandegrad efter coronapandemin bedöms anspråkslös och att kommunen tillämpar
försiktighetsprincipen vad gäller nya inventarier kan det konstaterars att i nuläge finns det inte tillräckliga grund för detta inköp. Situationen kan emellertid
ändras och därför bör detta beslut kunna omprövas i framtiden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att avvakta med inköp av ett konferenssystem.
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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Sammanträdesdatum
01.06.2020
Socialnämnden 01.06.2020 § 56
Bilaga: offert MKAB konferenssystem

Behovet av ett fungerande kommunikationssystem kvarstår, både vad gäller
klientarbetet och för socialnämndens möten om de hanteras delvis på distans.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden diskuterar ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialchefen får i uppdrag att detaljerat motivera socialförvaltningens behov av
utökad teknisk utrustning. Dock så att behovet bedöms omfatta hela kommunens verksamhet varför ärendet återförs med ny, utökad motivering till styrelsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
01.06.2020
SN § 57

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Socialnämnden 01.06.2020 § 57
Bilaga: anhållan om tjänstledighet
Janevir Mattsson anhåller om tjänstledighet från sin befattning som
städare inom barnomsorgen under perioden 15.06 – 31.07.2020.
Janevir utbildar sig till närvårdare och gör som bäst sin praktik på
Solgården och hon tar tjänsteledigt för att vikariera på Solgården i
sommar. Emma Johansson som jobbar med städning 40 % går upp
till 80 % i juni och i juli har vi sommarstängt. Janevir planerar att ta ut
sin semester i slutet av höstterminen för att göra sin långa praktik utomlands (Filippinerna om de nu fungerar pga av corona-läget).
Daghemsföreståndare Gun Sivén har beviljat tjänsteledighet utan lön
01- 14.06.2020.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden besluter att bevilja Janevir Mattsson tjänstledighet
från sin befattning som städare inom barnomsorgen under perioden
15.06 – 31.07.2020.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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SN § 58

KORRIGERING AV UTJÄMNINGSPERIOD INOM BARNOMSORGEN

Socialnämnden 01.06.2020 § 58
Socialnämnden 02.03.2020 § 23
SN § 23

SKRIVELSE GÄLLANDE BARNDAGVÅRD
Bilagor:
- Motion gällande barndagvård inkommen 10.12.2019
Mari Hilander har den 10.12.2019 inkommit med en motion till socialnämnden. Mari önskar att kommunen ska införa ett mer flexibelt system för utnyttjande av dagvårdstimmar vid deltidsvård inom barndagvården. Mari föreslår t.ex. en utjämningsperiod om två veckor.
Flera åländska kommuner använder sig av utjämningsperiod inom
barndagvården.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att införa en utjämningsperiod om två veckor för familjer där den ena vårdnadshavaren
regelbundet arbetar kväll (efter kl. 18.00) och/eller natt. Detta innebär
att familjerna kan fördela 50 dagvårdstimmar över 2 veckor.
Regler för införandet:
-

-

-

Vårdnadshavarna ansvarar för att fylla i ett två veckors schema
för max 50 timmar dagvård – vårdnadshavarna får inte ändra på
de överenskomna tiderna i efterhand.
Om helgdag infaller dras 5 timmar/helgdag bort, t.ex. påskveckan
blir det 45 timmar eller båda påskveckorna 40 timmar.
Vid stängningar som höstlov, sportlov och mellandagar ges full
rabatt endast om den ena eller andra veckan är max 25 timmar,
t.ex. v. 7 och v. 8; om vårdnadshavarna önskar sportlovsrabatten
på 25% får man endast ha 25 timmar dagvård v. 7.
Det ankommer på föräldrarna att hålla reda på vad som händer i
”dagvårdsprogrammet” som t.ex. skogsdagar, simning, förundervisning samt andra aktiviteter.

Utjämningsperiod om två veckor startas från och med vecka 19. Information och blankett för ifyllande sänds hem till vårdnadshavare innan dess.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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Socialnämnden 01.06.2020 § 58

Det tidigare fattade beslutet gällande utjämningsperiod inom barnomsorgen behöver, utgående från gällande barnomsorgslag, korrigeras
så att meningen ”om helgdag infaller dras 5 timmar/helgdag bort, t.ex.
påskveckan blir det 45 timmar eller båda påskveckorna 40 timmar”
tas bort.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att redigera beslutet
om utjämningsperiod på två veckor för familjer där den ena vårdnadshavaren regelbundet arbetar kväll (efter kl. 18.00) och/eller natt.
Beslutet innebär att familjerna kan fördela 50 dagvårdstimmar över 2
veckor.
Regler för införandet:
-

-

-

Vårdnadshavarna ansvarar för att fylla i ett två veckors schema
för max 50 timmar dagvård – vårdnadshavarna får inte ändra på
de överenskomna tiderna i efterhand.
Vid stängningar som höstlov, sportlov och mellandagar ges full
rabatt endast om den ena eller andra veckan är max 25 timmar,
t.ex. v. 7 och v. 8; om vårdnadshavarna önskar sportlovsrabatten
på 25 % får man endast ha 25 timmar dagvård v. 7.
Det ankommer på föräldrarna att hålla reda på vad som händer i
”dagvårdsprogrammet” som t.ex. skogsdagar, simning, förundervisning samt andra aktiviteter.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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SN § 59

DELEGERING TILL TJÄNSTEMÄN

Socialnämnden 01.06.2020 § 59
Enligt gällande socialinstruktion fattas i dagsläget beslut om personliga assistenter enligt lag om service och stöd på grund av handikapp
3.4.1987/380 av socialnämnden. Detta är det enda området inom socialvården där socialnämnden fattar beslut i klientärenden, ett hanterande som kan anses vara föråldrat.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att delegera rätten att
fatta beslut om assistenter enligt lag om service och stöd på grund av
handikapp 3.4.1987/380 till socialchefen, socialarbetaren och socialhandledaren.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden ställer sig positiv till ärendets beredning men bedömer att förändringen är av en sådan omfattning att nämnden omber
styrelsen besluta i ärendet i skyndsam ordning.
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SN § 60

UPPDATERING AV KRITERIER FÖR BOENDE PÅ EKERGÅRDEN

Socialnämnden 01.06.2020 § 60
Enligt socialnämnden 5.6.2014, § 76/2014 ska en person i dagsläget
för att få hyra lägenhet på Ekergården vara:
* pensionär
* i behov av hemvård, men med en sådan funktionsnivå att denne
kan klara sig själv större delen av dygnet.
Även i de fall då bostadsanpassning inte kan göras för att underlätta
boende och vård i eget hem kan Ekergården vara ett alternativ.
Det står nu en lägenhet tom på Ekergården vilken belastar kommunens budget då uthyrning inte kan ske utan att behov av hemvård föreligger. Det finns intressenter till den lediga lägenheten.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden besluter att justera kriterierna för boende på Ekergården till:
För att få hyra lägenhet på Ekergården ska personen vara:
* pensionär
Personer i behov av hemvård men med en sådan funktionsnivå att
denne kan klara sig själv större delen av dygnet prioriteras, men även
andra pensionärer kan beviljas boende på Ekergården.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att justera kriterierna för boende på Ekergården till:
För att få hyra lägenhet på Ekergården ska personen vara:
* pensionär
* är beviljad hemvård eller har ett behov av hjälp i hemmet
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SN § 61

MEDBORGARINITIATIV: ÄLDRERÅD

Socialnämnden 01.06.2020 § 61
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
Socialnämnden 21.01.2019 § 7
Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelse 09.10.2018 § 277
Kommunfullmäktige 19.04.2018 § 36
Kommunstyrelse 10.04.2018 § 112
Eckerö pensionärsförening inkom 3.4.208 med ett initiativ. Föreningen anför att kommunen bör instifta ett äldreråd för att öka delaktighet
och inflytande för äldre och funktionsnedsatta. Rådet ska fungera
som diskussions- och utvecklingsorgan beträffande framtidsfrågor för
äldre och personer med funktionsnedsättning, förbättra deras förutsättningar att fortsätta bo hemma, få kvalitativa tjänster samt påverka
tjänsternas innehåll och utförande.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige 10.4.2018 § 36
Bilaga:
1.Medborgarinitiativ
Kommunstyrelsens förslag:
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Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.
BESLUT:
John Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för framtagande av instruktioner innan kommunfullmäktige slutgiltigt
tar ställning i frågan. Förslaget får understöd av Mikael Sandholm.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- fortsatt behandling.
NEJ- John Hilanders förslag om återremiss.
Röstningen utföll enligt följande:
Nio röster för fortsatt behandling.
Två röster för John Hilanders förslag om återremiss.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Därefter fortsatte behandlingen. Kommunfullmäktige beslutade enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelse 9.10.2018 § 277
Bilaga:
1. Medborgarinitiativ
2. Förslag på instruktion för äldrerådet
Kommunfullmäktige beslutade10.4.2018 § 36 att inrätta äldreråd i
kommunen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram instruktioner
samt föreslå medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige
inrättar äldreråd.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för framtagande av förslag på rådets sammansättning samt för att inhämta förslag från pensionärsföreningen i Eckerö.
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Förslag på instruktioner överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt
beslut.
BESLUT:
-Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
-Kommundirektören skickar ut förfrågan till Eckerö pensionärsförening om nominering av tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare Pensionärsföreningen ska inkomma med sina nomineringar
senast 16.11.2018.
-Kommundirektören går ut med upprop i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete. Socialnämnden nominerar
2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar, senast i sitt ordinarie möte i december. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent.

Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelsens förslag:
Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att fastställa instruktionerna enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att äldrerådet inom sig utser ordförande
och viceordförande.
Socialnämnden 21.1.2019 § 7
Bilaga – Medborgarinitiativ
Bilaga - Förslag på instruktion för äldrerådet
Bilaga – Förslag till nomineringar

Det har inkommit följande nomineringar till äldrerådet:
- Förslag till ordinarie ledamöter är Kari Kärki och Jan-Erik
Mattsson
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- Förslag till ersättare är Birgitta Blomqvist och Christina
Hamberg

Socialnämndens uppgift är att nominera 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen
som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom
fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent. Intresset
hos allmänheten har varit svalt och på listan som inkom den
10.1.2019 finns två ordinarie och två ersättare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden tar ställning till nomineringarna och för fram två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämndens för fram följande två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg

Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
Pensionärsföreningen inkom 14.11.2018 med följande nomineringar:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
26

Sammanträdesdatum
01.06.2020

Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Den 10.1.2019 inkom ytterligare nomineringar från allmänheten. Socialnämnden har bland dessa nomineringar utsett följande till äldrerådet:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet utgående från de nomineringar
som inkommit från pensionärsföreningen och socialnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att äldrerådets sammansättning för 2019
eller tills ett nytt råd tillsätts ska vara enligt följande:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Ordinarie: Kari Kärki
Ersättare: Birgitta Blomqvist
Ordinarie: Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Christina Hamberg
Socialchefen kallar till ett konstituerande möte.

Socialnämnden 01.06.2020 § 61
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
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Socialnämnden begär av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen av
pensionärsföreningen i Eckerö begär in förslag på tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare till äldrerådet för tiden 2020-2023.
Socialnämnden begär vidare att kommunstyrelsen går ut med upprop
i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete.
Socialnämnden nominerar sedan 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar.
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet med fem ordinarie ledamöter
och fem ersättare utgående från de nomineringar som inkommit från
pensionärsföreningen och socialnämnden.
Sammansättningen ska i följa jämställdhetslagen som stadgar att
könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara
inom intervallet 40-60 procent.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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SN § 62

KONFIDENTIELLT ÄRENDE – ANHÅLLAN OM LÄGENHET PÅ
EKERGÅRDEN

Socialnämnden 01.06.2020 § 62
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SN § 63

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - ANHÅLLAN OM PERSONLIG ASSISTENT

Socialnämnden 01.06.2020 § 63
Socialnämnden 03.06.2019 § 83
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SN § 64

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 01.06.2020 § 64
1.
2.
3.
4.
5.

Tjänstemannabeslut
Oasen protokoll 24.04.2020
Oasen protokoll 19.05.2020
KST beslut 27.04.2020 Framtagande av informationspaket
KST beslut 27.04.2020 Förfrågan gällande lokala mottagningsutrymmen
6. ÅLR beslut 076 + socialvårdsplan 2019-2023
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

01.06.2020

PARAGRAFER:

46-63

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: 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 59, 61, 64
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: 62, 63
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
33

Sammanträdesdatum
01.06.2020

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: 55, 60
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 49, 57, 58
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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