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§ 68

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Soc.oms.n. 68§/29.9.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 69

PROTOKOLLJUSTERARE

Soc.oms.n. 69§/29.9.2015
I tur att justera protokollet är Nina-Marie Carlsson och Helena FlöjtJosefsson.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Benitha Jansson och Dan Nyholm.
Protokollet justeras fredagen den 2.10.2015 kl. 8.00 på kommunkansliet.
------------------------------

§ 70

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Soc.oms.n. 70§/29.9.2015
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 71

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015
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AVTAL OM FAMILJEARBETARE MED SUNDS KOMMUN

Soc.oms.n. 71 §/29.9.2015
Sedan tidigare har Sunds och Finströms kommuner avtal gällande familjearbete, där Sunds kommun är huvudman. Saltviks kommun har i sin budget avsatt medel för köp av familjearbetartjänster, men i praktiken har det
hittills inte funnits möjlighet att köpa denna service då det inte funnits utrymme inom Sunds kommuns, eller andra kommuners, befintliga resurser.
Ett tillsvidare avtal om familjearbete skulle garantera tillgången på tjänsten
och öka möjligheterna till kontinuitet, planering och samarbete. I dagsläget
måste social- och omsorgsnämnden i Saltvik från fall till fall efterhöra och
utreda om köptjänster är möjliga, eller försöka rekrytera familjearbetare på
annat sätt, vilket gör planeringen svår och långsam och insatserna uteblir
när de behövs som bäst.
Behovet av familjearbetare är svårt att uppskatta, men baserat på invånarantal och jämfört med övriga kommuner bedömer tjänstemännen att familjearbetare om 40 % skulle vara tillräckligt. Utöver det direkta arbetet i familjerna behöver tid finnas till planering, uppföljning, dokumentation och samarbete med övriga instanser och enheter, så som t.ex. skola och barnomsorg.
Familjearbete är en serviceform som finns inskriven i barnskyddslagen och
är en stödåtgärd inom öppenvården. Syftet med stödåtgärderna är att
främja och stödja ett barns positiva utveckling och att stödja barnets föräldrar och vårdnadshavare vid fostran av barnet. Detta innebär att stödåtgärder inom öppenvården ges större prioritet än omhändertagande och vård
utom hemmet, under förutsättning att stödåtgärderna på det sätt som avses i barnskyddslagen är lämpliga, möjliga och tillräckliga utgående från
barnets bästa.
Med familjearbete avses att stödja föräldraskap, ge handledning i fråga om
barnuppfostran, stödja vardagsrutiner, stärka familjens funktionsförmåga i
nya situationer och interaktiva färdigheter. Målet är att stödja familjens livshantering, att ta tillvara de egna resurserna samt stärka möjligheter att
klara sig i vardagen. Genom samtal kan föräldrarna handledas att granska
sitt eget föräldraskap, parförhållande, sociala nätverk och barnens behov.
Kostnaden för familjearbete om 40 % beräknas uppgå till cirka 14 800 euro
per år. Inbesparingen kan på sikt bli att t.ex. ett omhändertagande med
vård utom hemmet kan undvikas.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen efterhör möjligheterna till att, från och med år 2016, ingå tillsvidare avtal om familjearbetare om 40 % med Sunds kommun som huvudman.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Protokolljustering:
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Dnr: 24 /2015
§ 72
FÖRSLAG TILL AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER FRÅN PELAREN
Soc.oms.n. 72 §/29.9.2015
Ålands Fountainhouse r.f. har tillsänt kommunerna ett förslag till avtal, om
köp av tjänster från Fountainhouseförening r.f:s klubbhus Pelaren.
Målgruppen är personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin, personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d och § 27 e och berör personer som har eller haft en psykiatrisk diagnos.
Idag har ett flertal kommuner tecknat avtal med Pelaren, och flera kommuner ger verksamhetsbidrag. År 2015 har Saltviks kommun gett ett verksamhetsbidrag om 500 euro. Besöksstatistiken för Saltvik uppgick år 2013
till 25 besök, år 2014 till 13 besök och per maj 2015 till 10 besök.
I diskussioner som kommundirektören och socialsekreteraren har haft med
klubbhuschefen har det framgått att det finns möjlighet för kommunerna att
påverka avtalets innehåll, genom att t.ex. ingå avtal som är tidsbundna,
tillsvidare eller med kostnadstak.
Kostnaderna fördelas enligt självkostnad och nyttjande, sålunda att landskapet ersätter kostnaderna med 50 % och den övriga 50 % fördelas mellan kommunerna utgående från kommunmedlemmarnas nyttjandegrad baserat på dagsbesök. Avtalet föreslås träda i kraft från den 1.1.2016.
Verksamheten i den form som Fountainhouse r.f. erbjuder kan ej tolkas
som en lagstadgad verksamhet, utan det är en form av alternativ dagverksamhet, som kommunen kan välja att ge sina kommuninvånare.
Bilagor:
1. Utskick till de åländska kommunerna
2. Avtalsförslag
3. Besöksstatistik och analys
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen ingår tillsvidareavtal med Ålands Fountainhouse r.f., klubbhuset Pelaren, men att man i avtalet inför ett kostnadstak om 1000 euro/år. Ålands
Fountainhouse r.f. bör också föra en aktiv dialog med de kommuner som
har ett högt besöksantal, men som ej ännu har ingått något avtal med Pelaren.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:

§ 73

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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MODELL FÖR INTEGRATIONSPROGRAM 2015

Kmst § 94/20.4.2015
En modell för kommunernas program för främjande av integration har tagits fram i samarbete med kommunförbundet, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering.
Den framtagna modellen redogör bl a för gällande lagstiftning samt ansvars- och uppgiftsfördelning jämte riktlinjer kring åtgärder för främjande av
integration. Kommunerna kan anta den framtagna modellen i sin helhet eller välja att använda den som underlag för att anpassa den efter kommunens önskemål och behov.
Bifogat i kallelsen finns dokumentet modell för kommunalt integrationsprogram.
Kommundirektörens förslag:
Integrationsprogrammet remitteras till social- och omsorgsnämnden respektive skol- och bildningsnämnden för behandling.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------------Soc.oms.n. 73 §/29.9.2015
Bifogat i kallelsen finns dokumentet modell för kommunalt integrationsprogram.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att kommunförbundets modell för integrationsprogram godkänns och används som underlag för att vid behov anpassa den efter de förutsättningar som råder i
kommunen.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag, med tillägget
att social- och omsorgsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att tillskriva
landskapsregeringen att landskapet bör ta ett större övergripande ansvar
för integrationsprocessen av flyktingar på Åland.
Modell för integrationsprogram i bilaga till protokoll.
--------------------

Protokolljustering:

§ 74

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015
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ARVODE FÖR FAMILJEVÅRD 2016

Soc.oms.n. 74 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden och ersättningar för familjevård för
2015.
Arvoden:
962 €/mån inom handikappservice
931 €/mån inom barnskyddet
Kostnadsersättning:
718 €/mån
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden
och kostnadsersättningar behålls oförändrade år 2016, dock så att de indexjusteras i enlighet med direktiv från Social- och hälsovårdsministeriet
avrundat upp till närmsta hela euro. Uppgiften om indexjustering kommer
senare under hösten. Principerna för familjevård behålls oförändrade fram
till dess att socialsekreteraren utarbetat nya anvisningar för familjevården i
Saltvik och dessa sedan godkänts.
Social- och omsorgnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:

§ 75

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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ARVODE FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2016/UNDER 65 ÅR

Soc.oms.n. 75 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden för närståendevård 2015.
Närståendevård för personer mellan 18 och 65 år är indelat i tre kategorier
beroende på vårdtyngd enligt följande:
Kategori 1
385 €/mån
- Till denna grupp hör vårdtagare som dagligen behöver vård och omsorg,
inte endast att uträtta ärenden
- Vårdtagaren klarar i regel natten utan vård
- Vårdtagaren klarar sig i regel en del av dagen ensam och kan bo ensam
-Närståendevård kan vara ett alternativ till daglig hemvård
-Vårdaren kan vara i hel- eller deltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver regelbunden personlig vård
och hjälp samt rätt mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver i allmänhet inte vård och omsorg nattetid
-Vårdtagaren kan vistas en del av dagen ensam men kan dock inte bo ensam
Kategori 3
834 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver kontinuerlig hjälp och mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver vård och omsorg dygnet runt
-Vårdaren kan inte förvärvsarbeta
-Alternativ till institutionsvård
Under 18 år förutom ovanstående kriterier:
Kategori 1
385 €/mån
-Vårdtagaren behöver betydligt mer hjälp, stöd och handledning än jämnåriga med att sköta saker såsom; klädsel, rörlighet, samspel, växelverkan
och livshantering.
-Vårdtagaren är ofta inom barnomsorgen, skolan eller i skyddat arbete.
-Vårdaren kan vara i del- eller heltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Vårdtagaren är beroende av hjälp i nästan allt som gäller den personliga
vården
-Vårdtagaren behöver hjälp och uppsikt i det sociala umgänget och kan
kräva en stor mängd speciella vårdinsatser
-Vårdaren är bunden till mervården av barnet dygnet runt
Kategori 3
834 €/mån
-Vårdtagaren kräver vård och omsorg i betydligt större utsträckning under
en tung behandlingsfas
-Vårdaren är kortvarigt förhindrad att förvärvsarbeta
-Vårdtagaren behöver en stor mängd speciell vård och omsorg
-Vårdtagaren behöver ständig hjälp och uppsikt
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015
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-Vårdaren har inte rätt till högsta arvodet om vårdaren har inkomster som
inte kan anses som ringa, rätt till specialvårdspenning eller alterneringsersättning.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att stödet för
närståendevård till personer under 65 år behålls oförändrade enligt
ovanstående, dock att stödet inför 2016 indexjusteras i enlighet med direktiv från Social- och hälsovårdsministeriet, avrundat upp till närmsta hela
euro. Uppgifter om indexjustering kommer senare i höst. Principerna för de
olika kategorierna behålls oförändrade fram till dess att socialarbetaren och
vik. äldreomsorgschefen utarbetat reviderade kriterier och principer för
närståendevården i Saltviks kommun, och dessa sedan fastslagits av
kommunfullmäktige.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015
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§ 76
ARVODE FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2016/ÖVER 65 ÅR
Soc.oms.n. 76 §/29.9.2015
Nedan följer Saltviks kommuns arvoden för närståendevård 2015.
Närståendevård för personer över 65 år är indelat i tre kategorier beroende
på vårdtyngd enligt följande:
Kategori 1
385 €/mån
- Till denna grupp hör vårdtagare som dagligen behöver vård och omsorg,
inte endast att uträtta ärenden
- Vårdtagaren klarar i regel natten utan vård
- Vårdtagaren klarar sig i regel en del av dagen ensam och kan bo ensam
-Närståendevård kan vara ett alternativ till daglig hemvård
-Vårdaren kan vara i hel- eller deltidsarbete
Kategori 2
606 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver regelbunden personlig vård
och hjälp samt rätt mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver i allmänhet inte vård och omsorg nattetid
-Vårdtagaren kan vistas en del av dagen ensam men kan dock inte bo ensam
Kategori 3
834 €/mån
-Till denna grupp hör vårdtagare som behöver kontinuerlig hjälp och mycket vård och omsorg för att reda sig i det dagliga livet
-Vårdtagaren behöver vård och omsorg dygnet runt
-Vårdaren kan inte förvärvsarbeta
-Alternativ till institutionsvård
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att stödet för
närståendevård till personer över 65 år behålls oförändrade enligt ovanstående, dock att stödet inför 2016 indexjusteras i enlighet med direktiv från
Social- och hälsovårdsministeriet, avrundat upp till närmsta hela euro.
Uppgifter om indexjustering kommer senare i höst. Principerna för de olika
kategorierna behålls oförändrade fram till dess att vik. äldreomsorgschefen
och socialarbetaren utarbetat reviderade kriterier och principer för närståendevården i Saltviks kommun, och dessa sedan fastslagits av kommunfullmäktige.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:

§ 77
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2016/INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT ÅOF

Soc.oms.n. 77 §/29.9.2015
Socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för individoch familjeomsorgen år 2016.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
De viktigaste förändringarna är följande:
- Intäkterna minskar till följd av att placeringar inom barnskyddet avslutats.
- Kostnaden/besöken på alkohol- och drogmottagningen har minskat,
därav ett minskat anslag för 2016.
- Anslaget för öppna stödåtgärder inom barnskyddet har minskat då behov
av öppenvårdsplacering ej längre kvarstår.
- Föreslås att kommunen utreder möjligheterna att ingå avtal om familjearbetare med Sunds kommun som huvudman, därav ett ökat anslag för familjearbete.
- Behovet av stödpersoner/familjer inom barnskyddet har ökat, och anslaget har justerats enligt de avtal som finns för närvarande.
- Anslaget för närståendevård har utökats med ett avtal då behov under
2015 uppstått, men inget utrymme finns för nya avtal.
- Föreslås att kommunen ingår avtal med klubbhuset Pelaren/Ålands
Fountainhouse r.f., och därför har 1000 euro budgeterats för ändamålet.
- Behovet av utkomststöd är svårt att förutse, men anslaget har justerats
och höjts utgående från 2014 års bokslut.
Vad gäller ÅOF ligger budgetförslaget 102.500 euro över given ram till följd
av ny gruppboendeplats samt kostnader för specialfritidshem. Dessa kostnader framgick inte av de uppgifter som framkom i omsorgsförbundets förhandsbesked, utan budgetförslaget baserar sig på muntlig information från
ÅOF.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
--------------------

Protokolljustering:

§ 78
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2016/ÄLDREOMSORG

Soc.oms.n 78 §/29.9.2015
Vik. äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen för år 2016.
Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Det viktigaste som påverkat kostnader som ligger till grund för nästa års
budget för äldreomsorgen är ökade kostnader inom närståendevården och
ökade kostnader för färdtjänst.
Bilagor:
1.
2.

Budgettext
Sifferdel

Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 37 140
euro över given ram, godkänner förslag till budget enligt bilagorna och
överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
---------------------------------

Protokolljustering:

§ 79
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2016/KOSTSERVICE

Soc.oms.n 79 §/29.9.2015
Vik. äldreomsorgschef och kostsamordnaren har utarbetat ett förslag till
kostservicens budget för 2016.
Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Det viktigaste som påverkat kostnader som ligger till grund för nästa års
budget för kostservice är ökade kostnader för närproducerade och ekologiska råvaror.
Bilagor:
1.
2.

Budgettext
Sifferdel

Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 7040
euro över given ram, godkänner förslag till budget enligt bilagorna och
överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
-----------------------------

Protokolljustering:

§ 80
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INVESTERINGAR/ÄLDREOMSORG

Soc.oms.n 80 §/29.9.2015
Vik. äldreomsorgschefen har sammanställt investeringsbehovet för 20162018.
Planerade investeringar 2016, vårdtyngdsmätningsprogram (RAI) har skjutits fram till 2017 pga. utredningen ej är klar ännu.
Investeringsplan bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår investeringsbehovet för kommunstyrelsen enligt bilaga.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Investeringsplan i bilaga till protokoll.
------------------------
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§ 81

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015

DELGIVNINGAR/ÄLDREOMSORG

Soc.oms.n 81 §/29.9.2015
Social- och omsorgsnämndens ledamot Benitha Janssons förslag
Informationsförbättring till anhöriga på Sunnanberg.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------------
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§ 82

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015

SEKRETESSBELAGT RÄTTELSEYRKANDE
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§ 83
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Sammanträdesdatum
29.9.2015
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AVGIFTER VID SUNNANBERG VÅRDHEM 2016

Soc.oms.n 83 §/29.9.2015
Grunderna för bestämmande av avgiften för långvarig och kortvarig anstaltsvård samt dag- och nattvård grundar sig på Lag om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:912) och om ändring av förordningen
om klientavgifter inom social- och hälsovården (842/2014).
Klientavgifterna för social- och hälsovården justeras vartannat år. Senaste
justerade avgifter trädde i kraft i början av år 2014. Avgifterna bör justeras
inför 2016. Index som används vid justering av avgifterna är folkpensionsindex.
Långvarig anstaltsvård
Högst 85 % av vårdtagarens månadsinkomster (netto). Avgiften får dock
vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har
minst 149 euro (det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska
stå till en persons förfogande och som avses i 7 c § 1 och 2 mom. I lagen
om klientavgifter inom social-och hälsovården är minst 105 euro per månad från den 1 januari 2014).
För den som innan anstaltsvården levt i gemensamt hushåll och
hans/hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster,
bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Månadsavgiften kan uppgå till högst 42,5 % av de sammanräknade
månadsinkomsterna.
Kortvarig anstaltsvård
För kortidsvård: 38,10 euro/vårddygn upp till avgiftstaket 679 euro per kalenderår, därefter 17,60 euro per vårddygn.
Dag- och nattvård: 17,60 euro/ dag/ natt
Närståendevård: 11,30 euro/ dygn
Avgiftstaket
Avgiftstaket 679 euro grundar sig på klientavgiftslagen 6 a §. Den indexjusteras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Nästa sker inför 2016.
Saltvik följer maxtaxor för avgifterna. I budget 2014 Saltviks kommun fastslog att summan som vårdtagarna skall ha till sitt förfogande efter långvårdsavgiften skulle vara 140 euro, även den summan skall indexjusteras i
enlighet med folkpensionsindex.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att avgifterna
vid Sunnanberg vårdhem fastställs enligt ovanstående, dock så att avgifterna indexjusteras inför 2016. Uppgifterna om indexjustering kommer troligen i november.
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015

Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------------
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§ 84

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
29.9.2015
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HEMSERVICEAVGIFTER 2016

Soc.oms.n 84 §/29.9.2015
Saltviks kommun har hemserviceavgifterna enligt Lag om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter
inom social- och hälsovården (1992:912) samt Socialvårdslagen
(1982:710).
I Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (1992:912)
fastställs inkomstgränserna för regelbunden hemservice.
Avgifterna indexjusteras vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Avgifterna skall indexjusteras inför 2016.
Avgifterna för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för produktionen av service.
Bilaga med förslag till hemserviceavgifter 2016 bifogas till sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social-och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hemserviceavgifterna fastställs oförändrade enligt bilaga, dock så att avgifterna indexjusteras inför 2016 i enlighet med direktiven från social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifter om indexjusteringar kommer troligtvis i november.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Förslag till hemserviceavgifter 2016 i bilaga till protokoll.
--------------------------
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REVIDERING AV VAD SOM INGÅR I LÅNGVÅRDSAVGIFTEN, SUNNANBERG
VÅRDHEM

Soc.oms.n 85 §/29.9.2015
Långvårdavgiften bestäms enligt klientens inkomst enligt Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1192/734 § 7c, 10b. Avgiften får vara
högst 85 % av nettoinkomsterna och i Saltvik ska klienten ha 149 € till förfogande efter betald långvårdsavgift.
Social- och omsorgnämndens ledamot Benitha Jansson initierade ärende
gällande utvecklande av möjligheterna till att erhålla fotvård för klienterna
inom äldreomsorgen i Saltviks kommun (§ 30/26.2.2015).
Med hänvisning till social-och omsorgsnämndens beslut § 30/31.3.2015
har vik. äldreomsorgschef tagit fram ett alternativ för nuvarande fot- och
hårvård. Enligt det utökas köpta tjänster så att alla boende på Sunnanberg
vårdhem är berättigad till fotvård 4 gånger per år samt hårklippning 6
gånger per år. Vid behov ges medicinsk fotvård minst 6 gånger per år. Ytterligare behandlingar ersätts vid konstaterat behov.
I detta skede gäller utökningen boende vid Sunnanberg vårdhem men man
skulle kunna utvidga fot- och hårvårdstjänster så att det även gäller klienter
som har regelbunden hemservice.
Kommittén för kommunens äldrepolitiska program har behandlat ärendet
och tagit fram ett reviderat dokument; ”Vad ingår i långvårdavgiften på
Sunnanberg vårdhem”. Dokumentet bifogas sammanträdeskallelsen.
Medel för utökning finns i budget 2016.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner det reviderade dokumentet ”Vad
ingår i långvårdavgiften på Sunnanberg vårdhem” och översänder den till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Dokument över långvårdsavgifternas innehåll i bilaga till protokoll.
----------------------
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REVIDERING AV KRITERIER FÖR FÄRDTJÄNST

Soc.oms.n 86 §/29.9.2015
Färdtjänst är en lagstadgad verksamhet, där riktlinjer och kriterier bestäms
av kommunen. Kommunfullmäktige tog beslut i § 72/11.11.2013 om kriterier för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen. Kriterierna trädde i kraft
1.1.2014.
Äldreomsorgschefen har beslutanderätt gällande färdtjänst enligt socialvårdförordningen. Sökanden kan beviljas max 48 resor. Flera än 48 resor
per år kan beviljas enligt prövning av social- och omsorgsnämnden.
Färdtjänst beviljas individuellt efter ansökan och den skall vara ett stöd för
äldre i deras vardag. För att underlätta handläggningen och för att sökande
av färdtjänst enligt socialvårdslagen snabbare ska få beslut bör äldreomsorgschefen delegeras beslutanderätten för beviljandet av fler resor än
48.
Förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån och överför ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
Förslag till revidering av bedömningsgrunder/kriterier för beviljande av förmån i bilaga till protokoll.
----------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 71-81, 83-86
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 68-70
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Social- och omsorgsnämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: §§ 68-70
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets 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
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet
har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av
den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden
att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer: § 82
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna 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 som officiellt bestyrkt kopia, och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

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

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------
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