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§ 27

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
31.3.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Soc.oms.n. § 27/31.3.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 28

PROTOKOLLJUSTERARE

Soc.oms.n. § 28/31.3.2015
I tur att justera protokollet är Henry Lindström och Nina-Marie Carlson.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Benitha Jansson och Ann-Kristin Eriksson.
Protokollet justeras onsdagen den 1.4.2015 kl. 15.30 på kommunkansliet.
------------------------------

§ 29

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Soc.oms.n. § 29/31.3.2015
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 30
INITIATIV AV SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Soc.oms.n. § 26/26.2.2015
Social- och omsorgnämndens ledamot Benitha Jansson initierar ärende
gällande utvecklande av möjligheterna till att erhålla fotvård för klienter
inom äldreomsorgen i Saltviks kommun.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgnämnden ger vik. äldreomsorgschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till fotvård och hårvård för äldreomsorgens klienter.
-------------------Soc.oms.n. § 30/31.3.2015
Enligt beslut av Kfge 5/13.1.2014 på Sunnanberg vårdhem fotvård ingår i
vårdavgiften endast när det sker p.g.a. medicinska skäl. Sjukskötare tar
tillsammans med läkare ställning till fotvård. T.ex. för insulindiabetiker får
fotvård max 6 gånger per år. Samt att alla klienter får två hårklippningar per
år som ingår i vårdavgiften.
I budget 2015 finns medel för fotvård och hårvård enligt kommunfullmäktiges beslut.
Vik. äldreomsorgchefen har gjort en utredning och sammanställt olika alternativ av kostnader för fotvård och hårvård inom äldreomsorgen som bifogas ärendet.
Bilaga bifogas föredragningslistan.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden tar del av utredningen som tagits fram vad
det gäller fotvård och hårvård och inför nästa årsbudget tas ställning för vilket alternativ man går in för år 2016. Under 2015 fortgår fotvård och hårvård som tidigare.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med tillägget
att medicinsk fotvård ges enligt läkares ordination samt att ärendet remitteras till kommittén för kommunens äldreomsorgsprogram för vidare behandling.
--------------------
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§ 31
INKÖP AV BIL TILL HEMVÅRDEN
Soc.oms.n. § 31/31.3.2015
En ny bil till hemvården skall köpas in. Till detta är det 25 000 € budgeterat.
Vik. äldreomsorgschefen har tillsammans med hemvårdspersonalen utrett
vilken bil som bäst motsvarar behovet för hemvården.
Offertförfrågan har skickats, och tre anbud har inkommit. En sammanställning av anbuden bifogas ärendet.
Bilaga bifogas föredragningslistan.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar att en FORD FOCUS 1,5 TDC i 120
hk 88 införskaffas.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt att återremittera ärendet. Bland annat
behöver behov, användningsområde och personalens synpunkter tydliggöras. Hänsyn bör tas till miljöaspekter och anbudsförfrågan skall vara likvärdig. I anbudsbegäran bör även bilskatten ingå. Utöver detta bör försäkringsfrågan vid eventuella klienttransporter utredas.
--------------------
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§ 32
OMVANDLING AV SEMESTERPENNING TILL LEDIGHET
Soc.oms.n. § 32/31.3.2015
I enlighet med gällande kollektivavtal kan semesterpenningen eller del
därav på frivillig basis enligt kommunens prövning omvandlas till ledighet
med lön.
I Saltvik har kommunstyrelsen beslutat enligt § 108/ 4.3.2002 om principer
av omvandling av semesterpenningen till ledighet. Enligt punkt 6 i principerna gällande omvandling av semesterpenning till ledighet får det inte
medföra att kommunens kostnader ökar med anledning av arrangemanget.
Äldreomsorgen är en verksamhet som fungerar dygnet runt och året om
vilket gör att under vissa perioder är arbetet tungt och kan leda till sjukskrivningar. Verksamheten fungerar inte utan vikarier. Möjligheten till att
omvandla semesterpenning till ledighet kan bidra till att öka personalens
hälsa och välmående. Denna ledighet sker inte i samband med sommarsemester.
Vik. äldreomsorgschef har gjort en kostnadskalkyl tillsammans med personalsekreteraren som bifogas ärendet.
Bilaga bifogas föredragningslistan.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ge äldreomsorgspersonalen möjlighet att omvandla semesterpenning till ledighet,
trots att detta till viss del kan medföra ökade kostnader till följd av vikariebehov.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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Dnr: 39 /2012
§ 33

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE VERKSTÄLLANDE AV KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST SAMT FINANSAVDELNINGENS FÖRLAG TILL FINANSIERING AV
SAMMA MYNDIGHET

Kmst 221 §/1.9.2014
Ålands landskapsregering inbegär kommunernas utlåtande beträffande
lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av
samma myndighet.
Lanskapsregeringen emotser konstruktiva förslag och synpunkter på förverkligande av finansieringen av Kommunernas socialtjänst med hänsyn till
förslagen i bilagda rapporter. Kommunens utlåtande ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30.9.2014.
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen (har sickats ut 12.8.2014);

Slutrapport, Lagberedningsgruppens för kommunernas socialtjänst

Finansiering av kommunernas socialtjänst

Kommunens tidigare utlåtande gällande SSR kfge 7§/13.1.2014
Lagberedningsgruppens för kommunernas socialtjänst, slutrapport
Bakgrund:
Ålands landskapsregering utsåg 15.10.2013 en lagberedningsgrupp för
verkställande av en samordnad social service i landskapet, med utgångspunkt i den så kallade Susanne-gruppens förslag (som tidigare behandlats
i kommunen). Enligt beslutet ska en grundläggande målsättning med arbetet vara att all socialservice förutom barn- och äldreomsorg koncentreras till
en lagstadgad myndighet. Myndighetens organisation ska utformas så att
andra verksamheter inom socialvården kan anslutas till myndigheten. Uppdraget har varit att ta fram en mall för en lagstadgad myndighet för socialvården och beskriva hur förverkligandet kan ske i praktiken.
Organisationsmodell
I slutrapporten framförs att en samordning ger möjlighet till jämnare tillgång
till service, högre professionalitet, effektiverad resursanvändning, solidarisk
finansiering och bättre förutsättningar för kommunerna att klara av de
lagstadgade uppgifterna.
Lagberedningsgruppen konstaterar att en samordning av kommunernas
socialvård kräver att det skapas ett rättssubjekt, en juridisk person, som
kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. I de uppgifter som
samordningen fattar kommer att ingå myndighetsutövning, det vill säga beslut om enskilda personers rättigheter och skyldigheter.
Lagberedningens uppfattning är att samarbetskommun är den samarbetsform som bör ligga som grund för en samordning av den kommunala socialvården. Kommunerna kan med stöd av gällande lagstiftning samordna
socialvården i form av ett kommunalförbund och genom grundavtalet se till
att de risker som förknippas med kommunalförbund minimeras. Frågan om
obligatoriskt medlemskap och skapandet av en finansieringsmodell som
inbegriper landskapsandelarna kräver dock att behovet av ändrad och ny
lagstiftning måste ses över. Lagberedningsgruppen föreslår därför att nödvändiga lagstiftningsändringar genomförs för att möjliggöra att Ålands omProtokolljustering:
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sorgsförbund k.f handhar samtlig socialvård förutom barnomsorg och
äldreomsorg. I praktiken handlar det om att bygga upp en ny myndighet,
även om det juridiska tillvägagångssättet enligt liggande förslag är en ombildning. Överföring av verksamhetsområdena från kommunerna till det
lagstadgade kommunalförbundet sker genom överlåtelse av rörelse.
Överlåtelse av rörelse innebär att personalen, som arbetar med arbetsuppgifterna som överförs till kommunernas socialtjänst, överförs till den
gemensamma myndigheten.
Personal
I slutrapporten och i förslaget till budget för kommunernas socialtjänst är
antalet personal som överförs endast en uppskattning. Lagberedningsgruppen framför att kommunerna inte har tagit slutlig ställning vad gäller
samordning och har därmed inte börjar utreda konsekvenser för den egna
personalstyrkan. I de mindre kommunerna arbetar till exempel en och
samma personal med både uppgifter som hänförs till verksamhetsområdena som ska överföras och barn- och äldreomsorg. Lagberedningsgruppen har inte tagit ställning till hur kommunerna väljer att organisera sin personal efter en samordning.
Lagberedningsgruppen ser att rationaliseringsmöjligheterna kommer att
tydliggöras när verksamheten inletts, eftersom personalen idag är anpassad till ett system med många mindre enheter kommer en samordning att
leda till att det finns ett överskott av en viss typ av kompetens.
Vid överlåtelsen övergår enligt 25 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare arbetsgigarens rättigheter och skyldigheter på mottagaren och
tjänstemännen övergår automatiskt från överlåtarens tjänst till förvärvarens
tjänst och villkoren i deras anställningsförhållanden förblir oförändrade.
Enligt bestämmelsen får förvärvaren av en rörelse inte säga upp ett anställningsförhållande enbart på basis av en sådan överlåtelse av rörelse
som avses i 25 §. Enligt motiven hindrar dock inte uppsägningar av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska orsaker som leder till förändringar i
behovet av arbetskraft.
Lagberedningsgruppen redogör i slutrapporten om att man i riket vid reformer av kommunala strukturer använt specialregleringar med tidsbestämda
anställningsskydd för den personal som berörs av omorganisationen. Lagberedningsgruppen anser att det inte är motiverat att införa något liknande
i en landskapslag med tanke på de rationaliseringsåtgärder som på sikt
måste vidtas inom den nya organisationen för socialvården.
Förslag till grundavtal
I slutrapporten finns ett förslag till grundavtal för Kommunernas socialtjänst. Där föreslås bland annat i
p. 6 Antalet representanter vid förbundsstämman att varje medlemskommun utser en representant till förbundsstämman. Medlemskommunernas
representanter utses från respektive presidier.
p. 7 Rösträtt. Vid förbundsstämman har representanterna för varje medlemskommun en röst per påbörjat femhundratal invånare i kommunen på
årets sista dag (per 31.12 föregående år).
Finansieringsmodell
Protokolljustering:
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Landskapsregeringen har beslutat föreslå en finansieringsmodell för Kommunernas socialtjänst med namnet Nyckelmodellen. Enligt den här modellen finansieras nettokostnaderna enligt följande;

25 % enligt invånarantal

25 % enligt skattekraft

50 % enligt skilt vägande koefficienter
- Arbetslöshet
- Barnskydd
- Handikapp
- Utkomststöd
De olika nyckelfaktorerna är ett komplement till invånarantalet för att beskriva behovet av tjänsterna per kommun. Det framförs att den tydligaste fördelen är att kopplingen mellan kostnaden och den enskilde klienten blir
mindre synlig och integriteten för individen därmed större.
Modellen har kvar den solidariska fördelningen som grundar sig på invånarantal och skattekraft, där invånarantalet avspeglar det långsiktiga servicebehovet och skattekraften speglar betalningsförmågan.
Detta innebär att befolkningsmässigt större kommuner, kommuner med
högre skattekraft en genomsnittet samt kommuner som har högre vikt enligt nyckelfaktorerna får en lite högre finansieringsdel för den nya organisationen.
Enligt utredningen skall landskapsandelarna betalas direkt till Kommunernas socialtjänst.
Provberäkningar har gjorts och då har åren 2010-2012 använts som provberäkningsår. Det framhålls att provberäkningarna gäller för tre enskilda år
och att man på basen av de här åren inte kan säga något säkert om framtiden. Situationen kan relativt snabbt förändras om klientantalet och behoven förskjuts mellan kommunerna.
Enligt utredningen skall ett övergångssystem tillämpas under tre första
åren som kommunernas socialtjänst verkar och därmed utjämnas effekter
både för kommuner som får högre finansieringsandel och de kommuner
som får lägre finansieringsandel än idag.
Det framförs att reformen kommer enligt förslaget att innebära att de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna minskar inom det aktuella uppgiftsområdet.
Lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering har
tagits upp på social- och omsorgsnämndens möte 21.8.2014. Nämnden
beslöt att bordlägga ärendet.

T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Saltviks kommun
som svar på landskapsregeringens begäran om utlåtande över lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av samma
myndighet framför följande:
Slutrapporten:
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Lagberedningsgruppen har gjort ett bra arbete med slutrapporten över hur
Kommunernas socialtjänst kunde organiseras. Förslaget med överföring av
rörelse till kommunalförbund har noggrant analyserats. Tidigare erfarenheter av samarbeten i kommunalförbund gör dock att kommunen är tveksam till en sådan modell.
Saltviks kommun ser fördelar i en samordning såsom samlad kompetens,
större integritet och stärkt anonymitet för klienten. En större enhet blir
mindre sårbar.
Finansieringen:
Även ÅSUB har gjort ett bra och noggrant arbete med att ta fram modeller
för finansiering av Kommunernas socialtjänst. Solidarisk finansiering skall
på sikt skapa bättre förutsättningar för kommunerna att klara de lagstadgade uppgifterna.
Enligt den modellen finansieras nettokostnaderna enligt 25 % invånarantal
25 % skattekraft och 50 % enligt skilt vägande koefficienter. Det som inte
framgår är om skattekraften innefattar samfundsskatterna, detta har stor
betydelse för Saltviks kommun.
Fördelen med finansieringen enligt nyckelmodellen är att kopplingen mellan kostnaden och den enskilde klienten blir mindre synlig och integriteten
för individen därmed större.
Provberäkningarna känns osäkra och resultatet kan se helt annorlunda ut
för en annan tidsperiod.
Enligt de provberäkningar som nu gjorts är Saltviks kommun inledningsvis
stor förlorare. Kostnaden är ca 200 € mer per invånare om man jämför nettodriftskostnader per invånare enligt dagens fördelning åren 2010-2012
jämfört med nyckelmodellen. Även om viss utjämning kommer att ske är en
ökning om 200 € per invånare för stor merkostnad för en enskild kommun.
Det är svårt att räkna ut hur mycket Saltviks kommun förlorar på nyckelmodellen i fortsättning då koefficienterna är beroende på klienter i förhållande till totala invånarna i kommunen och kommunens relationstal till hela
Ålands motsvarande relationstal.
Det som också är av stor betydelse i sammanhanget är vad som händer
med landskapsandelarna framöver, vilket också framförts av ÅSUB

Personal:
Kartläggning av vilken personal som överförs till den nya myndigheten
saknas i utredningen. Enligt slutrapporten garanteras inte nuvarande personal en trygg övergång till den nya organisationen. Tidsbestämda anställningsskydd för personalen saknas. Det kommer att ta tid innan man helt
byggt upp den nya myndigheten och innan man kan se rationaliseringsmöjligheter.
Kommunen ser också svårigheter i vilken personal som ska överföras. I
många kommuner jobbar personalen inom socialen även med barnomsorg
och äldreomsorg. Även kanslipersonal kan beröras. Nämndstrukturen i
kommunen ändras. För vissa kommuner resulterar det i stora omstruktureringar.
I slutrapporten framgår inte heller hur personalens fackorganisationer ställer sig till förslaget.
Summering:
Protokolljustering:
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Saltviks kommun förordar inte införande av Kommunernas socialtjänst med
följande motiveringar. Kommuninvånarnas service skulle påtagligt försämras genom att myndigheten skulle verka utanför kommunens gränser.
Samarbetet mellan barnskydd å ena sidan och dagis och skolor å andra
skulle försvåras då dessa skulle handhas av olika myndigheter. Även samarbetet mellan åldringsvården och den sociala sektorn försvåras. Den lokala kunskapen och kontakten till de tysta kundgrupperna skulle avsevärt
försvåras.
Risken i en stor organisation är att man tappar helhetsbilden över klienten.
Förebyggande och uppsökande verksamhet försvåras väsentligt genom
centralisering.
Kommunen är dessutom mycket tveksam till att omfattande förändringar
socialservicen i detta skede då stora förändringar är på gång i rikslagstiftningen. Syftet med reformen i riket är att flytta tyngdpunkten inom socialvården till förbyggande arbete och tidigt stöd. Detta försvåras avsevärt vid
en centralisering. Utkomststöd och närståendestöd kan komma att överföras till FPA. Detta kommer att påverka arbetet på socialkanslierna väsentligt.
Saltviks kommun vill understryka det som står i slutrapporten att risken är
stor för att bildandet av ett kommunalt samarbetsorgan medför att avståndet också växer mellan den som i praktiken ansvarar för uppgifterna och
kommuninvånarna.
Utgående från den samlade bedömningen och kommunens tidigare utlåtanden framför Saltviks kommun att kommunen motsätter sig verkställandet av Kommunernas socialtjänst samt att det sker genom tvingande lagstiftning såsom nu är föreslaget.
Saltviks kommun är positiva till utökat samarbete för att uppnå de fördelar
som ett samarbete kunde ge i form av samlad kompetens och mindre sårbarhet, men inte i den omfattning som nu föreslås.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f. kommundirektörens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kfge 55 §/8.9.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
---------------------------------------------Kmst 79 §/23.3.2015
Den 10 mars 2015 inkom till kansliet från Ålands kommunförbund en enkät
om kst-reformen samt liggande lagförslag gällande kst. Landskapsregeringen har inbegärt utlåtande från Ålands kommunförbund, Mariehamns
stad och Ålands kommunförbund, men inte från de övriga kommunerna.
Ålands kommunförbund bereder därför kommunerna möjlighet att besvara
bifogade dokument. Handlingarna skall vara Ålands kommunförbund tillhanda senast 1.4.2015.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och socialsekreteraren
att utgående från kommunens tidigare utlåtande kfge 55 §/8.9.2014 samt
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från social- och omsorgsnämndens synpunkter besvara enkäten och
skicka in den till Ålands kommunförbund.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------------------------Soc.oms.n. § 33/31.3.2015
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar kommunstyrelsens beslut om att
kommundirektören och socialsekreteraren besvarar enkäten och lämnar in
den till Ålands kommunförbund utgående från kommunens tidigare utlåtande Kfge 55 §/8.9.2014 samt social- och omsorgnämndens eventuella
kompletterande synpunkter i enlighet med detta.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag. Helena Flöjt-Josefsson
reserverar sig mot beslutet, med motiveringen att hon inte kan omfatta beslutet då ärendet inte har behandlats i social- och omsorgsnämnden.
--------------------
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§ 34
MYNDIGHETSBESLUT/ÅMHM
Soc.oms.n. § 34/31.3.2015
ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistensservice enligt 8 d §
handikappservicelagen. ÅMHM har även skickat ut en enkät som kommunerna har förmedlat vidare till varje klient som vid tidpunkten har beviljad
personlig assistansservice enligt arbetsgivarmodellen.
Enligt handikappservicelagen 8 d § kan kommunen ordna personlig assistansservice för en gravt handikappad person enligt tre olika alternativ:
1. genom att ersätta den gravt handikappade för de kostnader, inklusive de
avgifter och ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag, som avlönandet av en personlig assistent föranleder samt de övriga skäliga och
nödvändiga utgifter som anlitandet av en assistent föranleder,
2. genom att ge den gravt handikappade en i 29 a § i socialvårdslagen avsedd servicesedel som uppgår till ett skäligt värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistentservice, eller
3. genom att skaffa den gravt handikappade assistentservice av en offentlig eller privat serviceproducent eller genom att själv ordna servicen eller
ingå avtal om servicen med en annan kommun eller andra kommuner.
Saltviks kommun har ordnat personlig assistansservice genom arbetsgivarmodellen samt genom kommunens egen tjänst. Tre klienter fungerar
själv som arbetsgivare, och av dessa har ett enkätsvar inlämnats till
ÅMHM.
ÅMHMS bedömning utifrån det inlämnade enkätsvaret är att svaret tyder
på brister i Saltviks kommuns förfarande vid beslut om hur den personliga
assistansservicen till klienten ska ordnas. Bristerna gäller kommunens förfarande i fråga om kommunens information till personer med gravt handikapp gällande de alternativa sätten att ordna personlig assistansservice.
ÅMHM framför vidare att brister i Saltviks kommuns förfarande begränsar
klienternas möjlighet till att uttrycka sin åsikt och sitt önskemål om det
lämpligaste sättet att ordna personlig assistansservice.
Bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar myndighetsbeslutet till kännedom
och socialkansliet ser över rutinerna gällande förfarandet vid beslut om hur
den personliga assistansservicen till klienten skall ordnas.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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§ 36
DELGIVNINGAR/ÄLDREOMSORG
Soc.oms.n. § 36/31.3.2015
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014/ Kostservice
Uppdaterade nyckeltal.

Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar handlingarna till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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§ 37
DELGIVNINGAR/INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Soc.oms.n. § 37/31.3.2015
Ålands landskapsregering
Skrivelse från justitieombudsmannen gällande inspektioner som nationell
förebyggande mekanism mot tortyr
Information angående socialvårdslagstiftning
Pressmeddelande; gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Projektrapport – personlig assistansservice 2014
Social- och hälsovårdsministeriet
Socialjour och användning av VIRVE
Mariehamns stad / Socialförvaltningen
Information gällande alkohol- och drogmottagningen

Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar handlingarna till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:

Sida
16

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
31.3.2015

§ 38
DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT/ ÄLDREOMSORG
Soc.oms.n. § 38/31.3.2015
Periodplats §§ 1-3, 14-16, 27
Färdtjänst §§ 4-6, 10-11, 35
Närståendevård §§ 7, 9
Matservice §§ 8, 24
Hemvård § 12, 25
Anställning §§ 13, 17-23, 28-34
Uppsägning §§ 26, 36
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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§ 39
DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT/INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Soc.oms.n. § 39/31.3.2015
Utkomststöd: §§ 1-24
Moderskapsunderstöd: §§ 1-8
Handikappservice: §§ 1-5
Närståendevård: § 1
Underhållsbidrag: §§ 1-4
Vårdnad/umgängesavtal: §§ 1-4
Övriga: §§ 1-3
Barnskydd: MK 2150001-2150007
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------
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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: §§ 30-34, 36-39
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 27-29
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: §§ 27-29
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:.
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: § 35
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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