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Protokollet framläggs till påseende 6.3.2018 12.3.2018 vid Socialkansliet, Åva

Ordförande Stina Sjöman

genom

socialchef Niklas Feiring

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser under tiden
27.2.2018-5.3.2018.

Intygar: Niklas Feiring socialchef
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Protokollsida
Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Måndagen den 5 mars 2018 kl.18.10-19.42
Brändö kommunkansli, Åvaby

Beslutande:
Ordinarie:

Personlig ersättare

Stina Sjöman, ordförande
Emelie Bergendahl
Roger Husell, viceordförande
Johanna Kull
Marianne Karlström, (kan ej delta KomL 16 § mom 2)
Tore Bäcksbacka
Florin Filip
Thomas Sjöman
Klas-Göran Englund
Anneli Gustafsson
Övriga:
Tommy Öström, Kst ordförande
Niklas Feiring, sekreterare §§ 16-26, 28-29
John Wrede, kommundirektör
Paragrafer §§ 16-29

Underskrift

Stina Sjöman
Ordförande

Niklas Feiring
Protokollförare
§§ 16-26, 28-29

Justering

Anneli Gustafsson
Protokolljusterare

Tore Bäcksbacka
Protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende:
Kommunkansliet i Åva,
Intygar
Utdragets riktighet intygar
datum____________namn________________________
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§ 16

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordföranden öppnade mötet och konstaterade det vara lagenlig sammankallat samt
beslutfört.

§ 17

PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Anneli Gustafsson och Tore Bäcksbacka. Datum för
protokollets framläggande till påseende flyttades fram från 6.3.2018 till 12.3.2018.

§ 18

GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan t.ex. i vilken ordning
ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med
denna punkt.
Bortdragning av ärende:
§ 24 Skrivelse från föreningen vård i livet
- numrering av efterföljande ärenden justeras
Extra ärenden:
§ 25 EXTRA ÄRENDE: Uppsägning av arbetsavtal
§ 26 EXTRA ÄRENDE: Lediganslagning av befattning inom äldreomsorgen
§ 27 EXTRA ÄRENDE: Socialchefens semester
§ 28 EXTRA ÄRENDE: Paviljong vid daghemmet Milan
§ 29 EXTRA ÄRENDE: Hiss vid daghemmet Milan
Beslut
Föredragningslistan omfattades.
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§ 19

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Föreståndare Mari Sjöman deltagit i norråländsk föreståndarträff 12.2.2018 i Finström.
Bifogas information om nya regler för utskrivning från ÅCS samt överföring av
betalningsansvar till kommunerna.
Förslag:
Att nämnden tecknar ärendena till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

4

BRÄNDÖ KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN
5.3.2018

§ 20

TJÄNSTEMANNABESLUT
Förteckning över socialchefens tjänstemannabeslut som bilaga.
Förslag:
Att nämnden tecknar ärendet till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 21

BUDGETUPPFÖLJNING FEBRUARI 2018
Bifogas budgetuppföljning för årets första två månader. Bruksgraden är 14,4 %
Förslag:
Att ärendet tecknas till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 22

VAL AV KOCK/RÄTTELSEYRKANDE
SocN § 97/16.11.2017
En anställning i arbetsavtalsförhållande som kock på servicehuset Solkulla blir vakant
fr.o.m. 1.3.2017.
Förslag:
Att nämnden konstaterar att det fortsättningsvis finns behov av kock på Solkulla.
Att nämnden lediganslår befattning som kock på servicehuset Solkulla med arbetstid om 32h
45min (skrivfel som rättats 26.2.2018/nf) per vecka (82,58% av heltid). Arbetet infaller
vardagar dagtid. Ansökningstiden går ut 8.12.2017 kl 12.00. Kompetenskrav är
gymnasialutbildning inom branschen eller tidigare motsvarande utbildning.
Beslut:
Enligt förslag.
--SocN § 107/19.12.2017
Annonsering på kommunala anslagstavlan, byaanslagstavlorna, hemsidan samt AMS. Ingen
annons i Brändö-info.
Inom ansökningstidens utgång inkom två ansökningar.
Sammanställning av de sökande som bilaga till mötet.
Förslag:
Att nämnden annonserar ut anställningen på nytt med motiveringen att utannonseringstiden
var bara två veckor viket kan anses vara kort då det är fråga om en ordinarie anställning.
Denna gång bör annonsen även synas i Brändö info. De som redan sökt kvarstår som
sökande. Ansökningstiden utgår torsdag 18.1.2018 kl.12.00.
Beslut:
Enligt förslag.
--SocN § 7/1.2.2018
Annonsering på kommunala anslagstavlan, byaanslagstavlorna, hemsidan, Brändö-info samt
AMS.
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Inom ansökningstidens utgång inkom förutom de två ursprungliga ansökningarna ytterligare
fyra ansökningar.
Sammanställning av de sökande som bilaga till mötet. Ansökningshandlingarna till påseende
vid mötet.
Av de sökande har Lisbeth Englund samt Mikaela Berg intervjuats. Anders Klint kallades
till intervju men drog tillbaka sin ansökan.
Förslag:
Att nämnden väljer Mikaela Berg till kock 32h/v med placering inom äldreomsorgen för
tiden 1.3.2018-28.2.2019. Eftersom Berg saknar behörighet enligt kompetenskraven väljs
hon för endast ett år. Godtagbart läkarintyg samt hygienkompetensintyg bör företes före
tillträde.
Beslut:
Enligt förslag.
--SocN § 6.3.2018
Lisa Englund har inom utsatt fatalietid inkommit med bifogat rättelseyrkande. Inga andra
rättelseyrkanden har anhängiggjorts.
Som grund för sitt rättelseyrkande anför Englund att Berg inte varit behörig som kock vid
mötestidpunkten samt att befattningen utannonserats som ordinarie men tillsats på viss tid.
Av denna orsak anser Englund att hon borde ha blivit vald framom Berg.
Förslag:
Att nämnden konstaterar att tre personer kallats till intervju varav Berg och Englund
intervjuats. Englund uppfyllde de av nämnden uppfyllda kompetenskraven vad gäller
utbildning. Englund saknar relevant arbetserfarenhet av självständigt kockarbete. Berg
uppfyllde inte kompetenskraven vad gäller utbildning. Berg hade en pågående
kockutbildning. Berg har relevant arbetserfarenhet som självständig kock.
Att nämnden konstaterar att kockjobbet på Solkulla bl.a. ställer höga krav på självständigt
arbete, förmåga att planera samt professionalism i att hantera regelbundet återkommande
hög arbetsbelastning.
Att nämnden konstaterar att en sammantagen bedömning - på basen av utbildning, relevant
arbetserfarenhet samt intervju - av Englunds förutsättningar att klara av ett krävande
självständigt kockjobb visade att sådana förutsättningar till alla delar inte fanns för handen.
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Avgörande var då att Englund saknade relevant arbetserfarenhet Med denna motivering har
Englund inte valts till kock.
Att nämnden konstaterar att mot bakgrunden av att jobbet redan lediganslagits två gånger
var en ytterligare förlängning av ansökningstiden inte ett alternativ.
Att nämnden konstaterar att den andra kvarvarande sökanden Berg inte uppfyllde nämndens
krav på kompetens eftersom hon inte vid ansökningstidens utgång hade en examen.
Bedömningen var att hon på basen av framförallt sin relevanta arbetserfarenhet, men även
sina pågående yrkesstudier till kock samt utgående från intervjun skulle kunna handha
kockuppgiften förtjänstfullt. På grund av avsaknaden av yrkesexamen var det motiverat med
endast en tillfällig anställning i detta fall på ett år.
Att nämnden vidhåller sitt beslut SocN § 7/1.2.2018 där Mikaela Berg valdes till kock på
32h/v med placering inom äldreomsorgen för tiden 1.3.2018-28.2.2019. Eftersom Berg
saknade behörighet enligt kompetenskraven valdes hon för endast ett år. Godtagbart
läkarintyg samt hygienkompetensintyg bör företes före tillträde.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 23

INTRESSEFÖRFRÅGAN OM ESF-PLATSER PÅ OASEN
Oasen har riktat en förfrågan till ägarkommunerna om det finns intresse att omvandla
anstaltsvårdsplatser till ESB-platser (effektiverat servicehusboende). Oasen har haft ESB
platser, för Jomalas behov, i drygt två år. Oasen önskar icke-bindande intresseanmälan inom
april månad. Bifogas förfrågan.
Brändö har en anstaltsvårdsplatsandel på Oasen.
Förslag:
Att nämnden besluter att meddela Oasen att det inte finns intresse för omvandling av
anstaltsvårdsplats till ESB-plats.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 24

BEHOV AV REVIDERING AV AVGIFTSTAXOR
Inom socialsektorns verksamhetsområde tillämpas ett flertal avgiftstaxor. Till dessa hör
åtminstone dagvårdsavgifter, avgift för tillfällig dagvård, avgift för sommardagvård för
utsocknes, avgift för parkverksamhet, måltidsavgifter för daghemmet Milan,
hemserviceavgifter för regelbunden service, hemserviceavgifter för tillfällig hemservice,
avgifter för stödservice, måltidsavgifter för Solkulla servicehus.
Bifogas gällande taxor.
Förslag:
Att nämnden diskuterar behov av översyn av taxorna.
Beslut:
Nämnden beslöt enhälligt efter diskussion att taxorna ses över under våren 2018 så förslag
till eventuella förändringar kan avgöras av fullmäktige med målsättning att tillämpas från
1.1.2019. Tidtabellen är att helheten barnomsorgstaxor ses över först och därefter heleheten
äldreomsorgstaxor.
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§ 25

EXTRA ÄRENDE: UPPSÄGNING AV ARBETSAVTAL
Närvårdare Elisabeth Forsman har inkommit med uppsägning av arbetsavtal så att sista
anställningsdagen är 31.5.2018. Eftersom Forsman varit anställd mer än fem år av
kommunen så är hennes uppsägningstid en månad
Förslag:
Att nämnden tecknar uppsägningen till kännedom och konstaterar att Elisabeth Forsmans
arbetsavtal är uppsagt fr.o.m. 1.6.2018.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 26

EXTRA
ÄRENDE:
ÄLDREOMSORGEN

LEDIGANSLAGNING

AV

BEFATTNING

INOM

En anställning i arbetsavtalsförhållande som närvårdare med nattvak som huvuduppgift inom äldreomsorgen
blir vakant fr.o.m. 1.6.2017.

Förslag:
Att nämnden konstaterar att det fortsättningsvis finns behov av nattvakare inom
äldreomsorgen på Solkulla.
Att nämnden lediganslår befattning som närvårdare på servicehuset Solkulla med arbetstid
om 70h/3v (60,22% av heltid). Arbetet infaller huvudsakligen nattetid. Enstaka dag eller
kvällspass kan förekomma. Ansökningstiden går ut 10.4.2018 kl 12.00. Behörighetskrav för
befattningen är lämplig examen på minst skolnivå eller motsvarande. Godtagbart läkarintyg
bör företes före tillträde.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 27

EXTRA ÄRENDE: SOCIALCHEFENS SEMESTER
Socialchef Niklas Feiring har 25 dagar outtagen semester.
Feiring önskar ta ut semester 3-8.4.2018 (4dgr).
Ärendets handläggning:
Feiring anmälde jäv. Jäv konstaterades. Feiring avlägsnade sig under ärendets behandling.
Ordförandes förslag:
Att nämnden beviljar semester enligt ansökan.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 28

EXTRA ÄRENDE: PAVILJONG VID DAGHEMMET MILAN
SocN § 47/29.5.2017
I budget 2017 för barnomsorgen finns upptaget 1750 € för ny lekstuga samt (på Kfge’s
initiativ) en ny rutschkana för 4000 €. Bägge bör vara handikappanpassade.
Barnomsorgen har inte hittat några tillfredställande alternativ bland sk lekstugebyggsatser
som skulle uppfylla krav på tillgänglighet och hållbarhet.
Personalen har därför skissat på bifogade utkast till paviljong om ca 3m*10m som under
samma tak skulle fylla fyra funktioner.
1. Lekstuga med väggar och golv, i mitten
2. Solskyddad sandlåda, på ena sidan
3. Rutschkana integrerad i byggnaden.
4. Solskyddad plats för mellanmål, på andra sidan
Placering är tänkt att vara längsmed häcken mot norra tomtgränsen strax intill nuvarande
lekplats. Inga anslag för paviljong i årets budget finns men anslag för rutschkana och
lekstuga torde kunna omfördelas. Kostnaderna för uppförande beräknas grovt till 10000 €
Förslag:
Att nämnden beslutar att en arbetsgrupp konkretiserar förslaget om paviljong genom att ta
fram en förverklingsbar skiss samt en prisidé för att förverkliga projektet. Tidtabellen för
gruppen är gärna så snabb som möjligt men senast bör den vara färdig i augusti.
Arbetsgruppen bör beakta att den planerade paviljongen uppfyller krav på säkerhet för
lekplatser samt eventuella byggbestämmelser.
Möteskostnader belastar Ro Socialnämnden medan eventuella kostnader för skisser/ritningar
belastar Ro Barnsomsorg.
Att nämnden äskar om 4250 € i tilläggsanslag i tilläggsbudget I/2017 för byggande av
paviljong. Arbetsgruppen håller inga möten förrän nämnda tilläggsanslag beviljats av Kfge.
Ärendet till kst vad gäller tilläggsbudget.
Beslut:
Enligt förslag.
Arbetsgruppen består av Klas-Göran Englund (ordförande) samt Linda Karlström
(sekreterare). Arbetsgruppen tar fram skisser.
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--SocN § 57/16.8.2017
Kfge har 14.6.2017 beviljat 4250 € i tilläggsbudget för att kunna förverkliga paviljong. En
arbetsgrupp bestående av Klas-Göran Englund (ordf.) och Linda Karlström (sekr.) har
träffats tre ggr för att föra projektet vidare och ta fram skisser till byggnaden. Bifogas
mötesprotokoll samt ritning med arbetsbeskrivning. Kommittén har inte gjort en
kostnadskalkyl. Bifogas mötesprotokoll samt ritningar. Kommunteknikern har inte hunnit
bekanta sig med ritningarna p.g.a. semester.
Förslag:
Att nämnden beslutar att bjuda ut projektet lokalt på helhetsentreprenad vilket innefattar
målning. Innerfärg bestäms i samråd med personal.
Verkställighet kan ske först sedan rågrannar fått ge sina synpunkter, om det behövs, samt
kommunteknikern hörts. Verkställighet under förutsättning att det kan verkställas inom
ramen för anbuden.
Projektet skall vara färdigställt 12.12.2017. Rampen till lekstugedelen skall göras i halkfri
faner.
Beslut:
Enligt förslag.
--SocN § 68/14.9.2017
Riktade anbud till tre entreprenörer. Inga anbud inkommit inom ansökningstidens utgång. I
diskussion med en av entreprenörerna framkommit att den uppskattade kostnaden blir
ungefär dubbelt så hög som den ursprungliga kostnadsidén.
För att gå vidare med projektet finns åtminstone följande alternativ:
1. Man bjuder ut projektet på nytt med förhoppningen att få in anbud som håller sig inom
ramen för årets anslag,
2. Man senarelägger projektet så att det i sin helhet förverkligas under 2018 under
förutsättning att investeringsanslag ges i budget 2018.
3. Man förverkligar en del av projektet 2017, d.v.s. handikappanpassad rutschkana, på ett
sådant sätt – vad gäller utformning och placering - att det inte utesluter senare fortsättning av
projektet under budgetår 2018
4. Man skrinlägger hela projektet.

Förslag:
Att nämnden konstaterar att kostnadsramen är för lågt satt.
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Att nämnden beslutar att man förverkligar en del av projektet 2017, d.v.s.
handikappanpassad rutschkana, på ett sådant sätt – vad gäller utformning och placering - att
det inte utesluter senare fortsättning av projektet under budgetår 2018.
Att nämnden ytterligare besluter att det i tjänstemännens budgetberedning inför budget 2018
bör ingå förslag om investeringsanslag för att kunna färdigställa projektet
Lekstuga/Paviljong.
Beslut:

Nämnden beslöt enhälligt att man senarelägger projektet så att det i sin helhet förverkligas
under 2018 under förutsättning att investeringsanslag ges i budget 2018.
--SocN § 9/1.2.2018
I budget 2018 finns upptaget investeringsanslag för paviljong som innefattar
handikappanpassad lekstuga, handikappanpassad rutschkana, sandlåda under tak samt
fikaplats under tak. De berörda rågrannarna har inte invändningar mot projektet.
Ursprunglig ritning bifogas.
Förslag:
Att nämnden beslutar att bjuda ut projektet lokalt på helhetsentreprenad vilket innefattar
målning. Innerfärg bestäms i samråd med personal.
Projektet skall vara färdigställt 15.5.2018. Rampen till lekstugedelen skall göras i halkfri
faner.
Beslut:
Enligt förslag.
--SocN § 28/5.3.2018
Inga anbud inkommit.
Förslag:
Att nämnden beslutar att på nytt bjuda ut projektet lokalt på helhetsentreprenad vilket
innefattar målning. Innerfärg bestäms i samråd med personal.
Projektet skall vara färdigställt 15.9.2018. Rampen till lekstugedelen skall göras i halkfri
faner.
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Beslut:
Enligt förslag.
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§ 29

EXTRA ÄRENDE: HISS VID DAGHEMMET MILAN
Att montera en trapphiss mellan bottenplanet och mellanvåningen har utretts sedan våren
2017. Behoven har utretts utgående från ÅHS/ergoterapins rekommendationer. Slutgiltiga
priser/offerter finns inte men kostnaden bygger på en preliminär kostnadskalkyl. Ärendet har
behandlats tidigare av socialnämnden § 78/2017.
I budget 2018 har upptagits investeringanslag om 20.000 € för trapphiss för förflyttning av
motoriserad rullstol mellan bottenvåning och mellanvåning på daghemmet Milan.
Förslag:
Att nämnden besluter att en trapphiss för förflyttning av motoriserad rullstol mellan
bottenvåning och mellanvåning på daghemmet Milan anskaffas.
Ärendet överförs till byggnadstekniska nämnden för verkställighet.
Beslut:
Enligt förslag.
--Byggnadstekniska nämnden har behandlat ärendet BTN § 13/28.2.2018 och beslutat att
hissärendet bör beredas mera detaljerat av socialnämnden vad gäller modell och anbud före
byggnadstekniska nämnden kan verkställa. Ett anbud finns tillgängligt men socialnämnden
bör ta ställning till om det kan förverkligas då installationen skulle medgöra så låg frihöjd
som 120cm vilket enligt anbudsgivaren skulle kunna medföra hög risk för allvarliga
olyckstillbud om anläggningen används på ett felaktigt sätt.
Förslag:
Att ärendet återremitteras för att diskuteras tillsammans med berörda vårdnadshavare,
personal samt representanter för ÅHS/ergoterapi.
Beslut:
Enligt förslag med tillägg att det nämndmötet där ärendet avgörs hålls på daghemmet Milan.
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