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Social- och omsorgsnämnden

§ 82

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SOCN 82 §/24.10.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Fabienne Fricker och Nina-Marie Carlson.
Protokollet justeras direkt efter mötet den 24.10.2019.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 92 Nytt klientalarm Sunnanberg vårdhem
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Social- och omsorgsnämnden

SK/1/2019
§ 83

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2019 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

SOCN 83 §/24.10.2019
Kostnaderna för individ och familjeomsorgen kommer att överskrida de budgeterade
medlen för år 2019 visar uppföljningen av budgeten för perioden januari-oktober.
Överskridningen av budgeten har aviserats vid kvartal tre då vetskap uppkom om oförutsedda åtgärder inom individ- och familjeomsorgen som inte var kända vid uppförande av
budgeten för år 2019.
Överskridningarna beror främst på orsaker inom handikappservicen inom den sociala
verksamheten och åtgärder inom färdtjänst för handikappade specifikt för lagstadgade
arbetsresor, personlig assistans, ändringsarbeten och närståendevård för handikappade
står för de största överskridningarna. En överskridning inom barnskyddet p.g.a. oförutsedda åtgärder inom anstalter och familjehem finns också.
Kostnaderna har omfördelats inom den befintliga ramen och på vissa områden har det
kunnat uppvisas en inbesparing om sammanlagt ca 47 000 euro. Trots detta är möjligheten till ytterligare inbesparingar och omfördelning inom den befintliga ramen ytterst
små.
Individ- och familjeomsorgen har noga följt med det ekonomiska läget och antagit en allmän återhållsamhet utan att bryta mot gällande lagar.
Budgetramens kostnadsöverskridning beräknas till 93 000 euro.

Tf. Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar att anhålla om utökad budgetram för individoch familjeomsorgen om 93 000 euro.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Budgetjämförelse bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/379/2019
§ 84

ANBUD ANGÅENDE HYRESAVTAL FÖR TVÄTT SAMT UNDERHÅLL AV
SKYDDSKLÄDER

SOCN 84 §/24.10.2019
Lindström Oy tillhandahåller textilservice och har gett anbud på skyddskläder för äldreomsorgen i Saltviks kommun.
Enligt anbud sköter Lindström om anskaffning, tvätt, utbyte och tranport av skydds/arbetskläderna. Den nuvarande upphandlingsperioden med Lindströms upphör
31.12.2019.
Det finns idag två stycken tvätteriföretag på Åland. Ett är Quickly tvättcentral Ab som är
en del av Lindströms Group. Det andra företaget är Alltvätten Ab som ej kan erbjuda
motsvarande tjänster som Lindström erbjuder pga. sin småskalighet.
Kostnaderna för hyran av skydds/arbetskläder för äldreomsorgen (inkl. vård-, köks- och
hemvårdpersonal) är/uppskattas till ca 12 000 € per år.
Ny upphandlingsperiod: 01.01.2020–31.12.2022
Anbudet/avtalet från Lindström bifogas.
Omvårdnadsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner anbud/avtalet om tvätt samt underhåll av
skyddskläder och för ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Avtalet bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/380/2019
§ 85

REVIDERING TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTARE

SOCN 85 §/24.10.2019
En revidering har utförts för tjänstebeskrivningen för sjukskötare.
Tjänstebeskrivning ska vara kortfattad och ej innehålla specifika detaljer. Fanns tidigare
punkter som gick in i varandra och var i regel bara upprepande.
Tjänstebeskrivning för sjukskötare som bilaga.
Omvårdnadsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av tjänstebeskrivningen
för sjukskötare.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Tjänstebeskrivning för sjukskötare bifogas till protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/381/2019
§ 86

REVIDERING BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR NÄRVÅRDARE OCH ICKE BEHÖRIG NÄRVÅRDARE

SOCN 86 §/24.10.2019
En revidering har utförts för befattningsbeskrivning för närvårdare och icke behörig närvårdare.
Befattningsbeskrivning ska vara kortfattad och ej innehålla specifika detaljer.
Fanns tidigare punkter som gick in i varandra och var i regel bara upprepande.
Tjänstebeskrivning för närvårdare och icke behörig närvårdare bifogas.
Omvårdnadsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av tjänstebeskrivning för
närvårdare och icke behörig närvårdare.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Tjänstebeskrivning för närvårdare och icke behörig närvårdare bifogas till protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/203/2019
§ 87

SAMORDNAD SOCIALTJÄNST INOM ÅOF

KMST 134 §/10.6.2019
Ålands landskapsregering har konstaterat att inget avtal om organisering av samarbetet
mellan kommunerna vad gäller en kommunalt samordnad socialtjänst inkommit till landskapsregeringen inom föreskriven tid.
Samordning av socialtjänsten kommer att ske genom lag inom ramen för ett kommunalförbund med samtliga åländska kommuner som medlemmar.
Ålands omsorgsförbund begär att kommunen utser en representant och en suppleant
med mandat att på kommunens vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal för en
samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund.
Brev samt utdrag ur protokoll bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant och en ersättare med mandat att på kommunens vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad socialtjänst inom
Ålands omsorgsförbund.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att utse social- och omsorgsnämndens ordförande Henry Lindström som representant och vice ordförande Berit Hampf som ersättare med mandat att
på kommunens vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund.
--------------KMST 188 §/14.10.2019
Ålands omsorgsförbunds grupp med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas socialtjänst (KST) har inkommit med ett förslag till grundavtal. Om en majoritet av medlemskommunernas fullmäktige godkänner förslaget träder delar av avtalet i
kraft 1.1.2020 och avtalet i sin helhet 1.1.2021. Förslaget bör ha behandlats av kommunfullmäktige senast 30.11.2019.
Protokoll 1-3, jämförelse, Grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f. och förslag på
Grundavtal för kommunernas socialtjänst k.f. bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär social- och omsorgsnämndens utlåtande angående förslaget
till grundavtal.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen inbegär social- och omsorgsnämndens utlåtande angående förslaget
till grundavtal.
----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SOCN 87 §/24.10.2019
Ålands omsorgsförbunds grupp med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas socialtjänst (KST) har inkommit med ett förslag till grundavtal.
Träder grundavtalet i kraft kommer grundavtalets kapitel 1-4, exklusive § 3 att gälla redan fr.o.m. 01.01.2020. Namn, medlemskommuner, förbundsstämma, förbundsstyrelse,
förbundsdirektör samt nämnd och övriga organ fastställs i kapitel 1-4 (exklusive § 3).
Avtalet i sin helhet föreslås träda i kraft 01.01.2021.
Den 18 september behandlades finansieringsmodellen i Ålands omsorgsförbunds grupp
med mandat att förhandla fram ett grundavtal. Förslaget om fördelning enligt 50 % skattekraft och 50% enligt invånarantal vann med rösterna 15-1. Halva nettodriftskostnaden
kommer således att fördelas enligt varje kommuns andel av den totala skattekraften och
halva nettodriftskostnaden kommer fördelas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare.
Kommunstyrelsen har bett social- och omsorgsnämnden inkomma med ett utlåtande angående förslaget till grundavtalet.
Tf. socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden omfattar Ålands omsorgsförbunds förslag till grundavtal
för kommunernas socialtjänst k.f.
Förslaget om fördelning angående finansieringsmodellen omfattas av social- och
omsorgsnämnden.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 88

TJÄNSTEMANNABESLUT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

SOCN 88 §/24.10.2019
Barnskydd:
Barnatillsyn:
Moderskapsunderstöd:
Utkomststöd:
Närståendevård:
Handikappservice:
Cancerbidrag:
Övriga:

§ BML 2190033-2190039
§§§ UML 2190154-2190166
UTEB 2190040-2190048
§ NEB 2190008
§ HEB 2190039-2190041
§§3

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Tf. socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag
-----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 89

DELGIVNINGAR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

SOCN 89 §/24.10.2019
Ålands landskapsregering
Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2020
Migrationsverket
Nyhetsbrev 5/2019
Folkhälsan på Åland
Stödgrupp för våldsutsatta kvinnor
Suomen nuoret leskit ry
Änkehandbok och stöd till barn som mist en närstående
Ålands omsorgsförbund
ÅOF budgetförslag 2020
Ålands omsorgsförbund
Samarbetsförfarande vid övergången till KST
Saltviks kommun
Situationen på socialkansliet
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet.
Tf. socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 90

TJÄNSTEMANNABESLUT ÄLDREOMSORG

SOCN 90 §/24.10.2019
Anställningar:
Tjänst-/Vård-/studieledig:
Hemservice:
Periodplats:
Färdtjänst:
Närståendevård:
Frontveteran

§§ 175-177, 178-188
§§ 189-191, 193, 195-196
§§§§ 192
§ 194

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Omsorgsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
-----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24.10.2019

Sida
12

Social- och omsorgsnämnden

§ 91

DELGIVNINGAR ÄLDREOMSORG

SOCN 91 §/24.10.2019
Äldreomsorgen
Situationen på Sunnanberg vårdhem
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet.
Omvårdnadsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/399/2019
§ 92

NYTT KLIENTLARM SUNNANBERG VÅRDHEM

SOCN 92 §/24.10.2019
Ett nytt klient-/trygghetslarm till Sunnanberg vårdhem finns med i investeringsplanen för
år 2020 med ett anslag på 20 000 €. År 2021 finns ett anslag på 10 000 € till den kommande utbyggnaden.
Äldreomsorgschef Maria Knip har under hösten varit i kontakt med Ålcom angående
kostnader och en ev. installation av Vivago trygghetslarm för år 2020 då nuvarande
bestlarm system har många brister och ej fungerar korrekt.
Omvårdnadsledarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner Vivago trygghetslarm som nytt klientlarm
vid Sunnanberg vårdhem.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Anslaget på 10 000 euro i investeringsplanen för 2021 bör ingå i investeringsprojektet
för nybyggnaden vid Sunnanberg.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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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: 83-84, 87-91
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 82, 85-86, 92
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:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer:
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.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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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 på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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 plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
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
post-adress 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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

