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§ 80

Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstateras att socialnämnden sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Gunilla Johansson och Ronald Nordberg.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
___________

Protokolljusterare
________________
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§ 81

Anmälningsärenden

Scn § 81/22.10.2018
1. Röda Korsets Jul i Sinnet kampanj erbjuder 25.9.2018 hjälp till barnfamiljer.
2. ÅMHM, meddelande 25.9,2018 om fortsatt uppföljning av behandlingstider inom
barnskyddet för perioden oktober 2018 – mars 2019.
3. Ålands landskapsregerings beslut 3.10.2018 ang. Rättelse av räknefel i
socialvårdsplanen 2018-2022, vilket för Lumparlands kommun innebär en ökad
landskapsandel om 661 € 2018 för socialvården.
4. Projektet Julgranen erbjuder 11.10.2018 via LC Freja julklappar till behövande barn
i närområdet.
5. Kommunstyrelsen har 17.10.2018 hållit budgetseminarium dit föredragande
tjänstemän, ekonomichef, skolföreståndare samt ordförande i nämnderna och
kommunfullmäktige bjöds in.
6. Socialsekreterarens tjänstemannabeslut §§ 20 – 31.
7. Socialsekreterarens prövotid utgår 30.11.2018.
Förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 82

Barnomsorgstaxan, justering av avgiften för fritidshemsvården för
skolbarn från 1 januari 2019

Scn § 82/22.10.2018
Kommunens gällande barnomsorgstaxa fr.o.m. 1.1.2018 har visat sig otydlig avseende
avgiften för fritidshemsvården för skolbarn. Avgiften är ett fast månadsbelopp om 120 €
för alla och är därmed inte kopplad till en familjs avgift för övriga barns barnomsorg.
Således saknas en syskonrabatt för den vården. Inte heller är avgiften för
fritidshemsvården för skolbarn inkomstprövad, vilket inneburit att den inkomstprövade
avgiften för barn i heldagsvård kan vara lägre än den avgift som familjen betalar för ett
syskon i heldagsvård. Detta har medfört att en del familjer avstått från att anlita
kommunens fritidshemsvård, trots att barnen blir ensamman hemma många timmar
dagligen. Sett ur ett barnperspektiv är detta inte den bästa lösningen.
Ytterligare har rätten till sommarvård för skolbarn inte definierats i kommunens gällande
barnomsorgstaxa, vilket flera anhöriga reagerat över. Fastän barnomsorgslagens 6 § och
18 § stadgar om subjektiv rätt till fritidshemsvård för barn i årskurs 1 och 2 under
skoldagar, har kommunen möjlighet att erbjuda den vården även andra dagar, t.ex. under
skollov. Eftersom kommunens daghem har plats för flera barn och det är till fördel för
barnen att ha en kontinuitet i tillsynen även under skolloven, som sällan kan täckas upp
full ut av anhörigas semestrar bör även skolbarn erbjudas barnomsorg under skollov, till
den del daghemmet i övrigt är öppet. Dock behöver för sommarlovsvården göras ett
separat vårdavtal som anger behovet av vårdtid i medeltal/vecka, varav även framgår
aktuell % för avgiften (alternativt 100 %, 80 %, 60 % eller 50 %).
Förslag:
Socialnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att
fr.o.m. 1.1.2019 justera kommunens barnomsorgstaxa gällande fritidshemsvården för
skolbarn i enlighet med förslaget i Bilaga A– Scn § 82. Justeringen innebär att avgiften
för fritidshemsvården följer samma kriterier som avgiften för familjens övriga barn i
barnomsorg samt att även skolbarn erbjudas barnomsorg under skollov, till den del
daghemmet i övrigt är öppet.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 83

Anmälan om mervärdesskattefri privat socialaservice, Folkhälsans
Allaktivitetshus på Åland Ab

Scn § 83/22.10.2018
Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård på Åland har 8.10.2018 till socialnämnden i
Lumparland lämnat in anmälan om mersvärdeskattefri privat socialservice.
Kommuninvånare har rätt att få privat socialservice utan moms på grund ålderdom,
sjukdom, återhämtning från sjukdom eller som närståendevårdare. Folkhälsan erbjuder
bl.a. privat hemvård och hemsjukvård. De företag som erbjuder privat socialservice utan
mervärdesskatt måste vara godkända av kommunen.
Förslag:
Socialnämnden godkänner Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård på Åland som
erbjuder privat socialservice utan mervärdesskatt. Information om vad som krävs av
klienten för att få städning utan mervärdesskatt ges via kommunens Infoblad och från
socialkansliet.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 84

Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddet med Rädda Barnen på
Åland

__________________________________________________________________________________
Scn § 84/22.10.2018
Enligt familjevårdarlagen ska familjevårdarna ha utbildning och stöd i sitt uppdrag.
Rädda Barnen på Åland r.f. erbjuder kommunerna en förberedande utbildning i
familjevård, en kurs för stödpersoner samt frivilliga nätverksträffar för familjehem,
stödfamiljer och stödpersoner. Per 8.10.2018 erbjuds kommunerna att förlänga det
senaste avtalet för tiden 1.11.2018 – 31.12.2019, med ett nytt namn Avtal om utbildning
och stöd inom barnskyddet. Rädda Barnen på Åland r.f. bekostar huvuddelen av
verksamheten via stiftelsen Bensow och PAF. Kommunens andel för den nya
avtalsperioden är beräknad till 196 €, som faktureras i februari 2020.
Denna service har sedan 1.8.2015 erbjudits kommunerna i liknande form under två
avtalsperioder, 1.8.2015 – 31.12.2016 samt 1.1.2017 – 31.5.2018. Då benämndes avtalet
Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård. Kostnadsfördelningen för
senaste avtalsperiod beräknades för Lumparlands del uppgå till 139 €, medan 93 € har
fakturerats för den perioden.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att godkänna ett nytt avtal med Rädda Barnen på Åland r.f. om
utbildning och stöd inom barnskyddet i och med att det senaste gått ut 31.5.2018. Avtalet
bifogas som Bilaga A– Scn § 84.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 85

Daghemmets öppettider under skolans jullov 21.12.2018 – 6.1.2019

Scn § 85/22.10.2018
Under skolans jullov, 21.12.2018 – 6.1.2019, är behovet av barnomsorg mycket litet,
vilket ger personalen möjlighet att ta ut semester- och annan innestående ledighet, utan
att anlita utomstående vikarier. Daghemsföreståndaren har föreslagit att daghemmet är
stängt under tiden 27.12.2018- 1.1.2019. Barnet har rätt att få barnomsorg även under
denna tid, om båda föräldrar arbetar. För de barn som behöver barnomsorg under
perioden 27.12.2018 - 1.1.2019, dvs vardagarna 27, 28 och 31.12.2018, erbjuds
möjlighet till barnomsorg i Lemland på det daghem där som håller öppet under
mellandagarna.
Förslag: Daghemmet Videungen har stängt under tiden 27.12.2018 - 1.1.2019. De barn
som behöver barnomsorg under perioden 27.12.2018 - 1.1.2019, dvs vardagarna 27, 28
och 31.12.2018, erbjuds möjlighet till barnomsorg i Lemland på det daghem där som
håller öppet under mellandagarna. För dessa barn behöver föreståndaren på Videungen få
de dagliga behovet av vårdtider senast 13.12, så att barnomsorgen i Lemland hinner
förberedas.
Beslut:
Enligt förslag, med förtydligandet att en personal från Videungen följer med till
barnomsorgen i Lemland.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 86

Ställföreträdande ledande närvårdare, anhållan om befrielse från
uppdraget Åsa Tamminen

__________________________________________________________________________________
Scn § 57/1.12.2015
Enligt nuvarande tjänstebeskrivningar fungerar innehavaren av den tjänst som Lil
Strandholm-Karlsson har för tillfället som vikarierande ledande närvårdare vid ledande
närvårdarens frånvaro. Nu har Åsa Tamminen en heltidstjänst som närvårdare efter att
arbetat som vikarierande ledande närvårdare över ett år.
Eftersom det blivit flera tjänster på Kapellhagen och det blir ändringar även efter
årsskiftet, ska nya tjänstebeskrivningar frasställas. Innan det skulle med ändamålsenligt
vara att Åsa Tamminen fungerar som vikarierande ledande närvårdare vid ledande
närvårdarens frånvaro.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att Åsa Tamminen fungerar som vikarierande ledande närvårdare
vid Anne Lunds frånvaro till nya tjänstebeskrivningar är fastställda.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Scn § 46/17.5.2017
Det kan konstateras att några uppdaterade tjänste- eller arbetsbeskrivningar ännu inte
tagits fram. I nuvarande organisationsstruktur finns ledande närvårdare och närvårdare.
Det finns dock behov av att ändra en av närvårdarbefattningarna till en befattning som
har skyldighet att vikariera den ledande närvårdaren vid dennes frånvaro och att detta
även bör speglas i den uppgiftsrelaterade lönen för denna person. Socialnämnden har
enligt förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun av 11.11.2015 rätt att besluta om
anställningsvillkor och arbetsbeskrivningar men har ingen behörighet gällande lönefrågor
då dessa handhas av kommunstyrelsen. Det går att med den anställdas samtycke ändra på
arbetsuppgifterna som avtalats om.
Närvårdare Åsa Tamminen fungerar nu som vikarierande ledande närvårdare enligt
socialnämndens beslut § 57/1.12.2015 och har meddelat att hon kan tänka sig vara det på
permanent basis om det utökade ansvaret skulle avspeglas i den uppgiftsrelaterade lönen.
Förslag:
Socialnämnden ger i uppdrag åt ledande närvårdaren och socialsekreteraren att inkomma
till kommunstyrelsen med en utförd arbetsvärdering för den närvårdare som vikarierar
den ledande närvårdaren i vilket också ska ingå ett förslag till uppgiftsrelaterad lön. Efter
att arbetsvärderingen är fastställd av kommunstyrelsen kan socialnämnden ta fram en
arbetsbeskrivning för den anställda som fungerar som vikarierande ledande närvårdare.

Protokolljusterare
________________
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Beslut:
Enligt förslag.
________________
Scn § 54/18.6.2018
Ledande närvårdaren och socialsekreteraren har inventerat de uppgifter som den
närvårdare som vikarierar den ledande närvårdaren i återkommande utför. Dessa
uppgifter är bl.a.:
- kontering av räkningar
- hantering av Titania arbetslistor med inmatning av nya 3-veckors arbetslistor och
förverkligande av verkställd arbetslista
- anlitande av inhoppare och sammanställning av krysslistor
- Abilita journaluppdateringar och basuppgifter
- sammanställa klientunderlag för bl.a. hemservicefakturering
- RAI-vårdtyngdsbedömningar
- kontaktperson till hemsjukvården
- delta i vårdplaneringsmöten
- anhörig kontakter
- samarbete med andra aktörer
- delta i fortbildning för ansvarspersoner.
Eftersom en regelrätt arbetsvärdering i enlighet med AKTA II kap. 9 § 1 mom. pt. 1 -5
behöver göras för hela hemservicepersonalen samtidigt är det att föredra att ersättningen
för den närvårdare som arbetar som ställföreträdare för den ledande närvårdaren avlönas
med ett fristående individuellt tillägg i form av ett månadsarvode. Arvodet torde utgöra
hälften av mellanskillnaden mellan närvårdarens och ledande närvårdarens
uppgiftsrelaterade lön. Därmed skulle månadsarvodet uppgå till 152,66 €. När vikariatet
uppgår till minst 10 arbetsdagar betalas till ställföreträdaren, enl. AKTA II kap. 10 §, 1
mom., den ordinarie tjänsteinnehavarens uppgiftsrelaterade lön till vikarien.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att förorda för kommunstyrelsen att den närvårdare som arbetar
som ställföreträdare för den ledande närvårdaren, med tilläggsuppgifter enligt
förteckning i beredningen, avlönas för uppdraget med ett månadsarvode om 152,66 €
från och med den 1 mars 2018, då nuvarande åtagande inleddes, tills en arbetsvärdering
för hela kommunens hemservicepersonal är gjord.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 86/20.6.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att den närvårdare som arbetar som ställföreträdare för den
ledande närvårdaren, med tilläggsuppgifter enligt förteckning i beredningen i Scn §
Protokolljusterare
________________
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54/18.6.2018, avlönas för uppdraget med ett månadsarvode om 152,66 € från och med
den 1 mars 2018 tills en arbetsvärdering för hela kommunens hemservicepersonal är
gjord. Beslut: Kommundirektörens förslag godkänns.
________________
Scn § 86/22.10.2018
Närvårdaren Åsa Tamminen anhåller med sin 9.10.2018 ankomna skrivelse, daterad
1.10.2018, om befrielse från uppdraget att arbeta som ställföreträdare för den ledande
närvårdaren. Hon har innehaft uppdraget sedan 1.12.2015.
Pågående tre-veckors arbetslista går ut 4.11.2018, varför Åsa Tamminens uppdrag som
ställföreträdare för den ledande närvårdaren lämpligen kan avslutas då, så att en annan av
de befintliga närvårdarna kan utses att arbeta som ställföreträdare för den ledande
närvårdaren från och med 5.11.2018.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att bevilja Åsa Tamminen ansökt befrielse från uppdraget att
arbeta som ställföreträdare för den ledande närvårdaren från och med 5.11.2018. Hon har
avlönats för uppdraget med ett separat månadsarvode om 152,66 €.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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§ 87

Tillsättande av ny ställföreträdande ledande närvårdare från och med
5.11.2018

__________________________________________________________________________________
Scn § 87/22.10.2018
Med anledning av att närvårdaren Åsa Tamminen beviljats befrielse från uppdraget att
arbeta som ställföreträdare för den ledande närvårdaren från och med 5.11.2018 behöver
omgående en ny ställföreträdare för den ledande närvårdaren utses.
Av de ordinarie närvårdarna är det för nårvarande endast en som arbetar heltid, Katarina
Rosenberg. Därmed har hon erbjudits uppdraget att arbeta som ställföreträdare för den
ledande närvårdaren från och med 5.11.2018. Katarina Rosenberg tackar ja till att åta sig
uppdraget att arbeta som ställföreträdare för den ledande närvårdaren från och med
5.11.2018. Hon var en av de medsökande till tjänsten som ledande närvårdare vintern
2018 och har därmed visat intresse för att axla ansvarsuppgifter inom äldreomsorgen.
Förslag:
Katarina Rosenberg utses till uppdraget att arbeta som ställföreträdare för den ledande
närvårdaren från och med 5.11.2018.
Beslut:
Enligt förslag. Katarina Rosenberg avlönas för uppdraget med ett separat månadsarvode
om 152,66 €.
___________

Protokolljusterare
________________
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§ 88

Sammanträdets avslutande

__________________________________________________________________________________
Scn § 88/22.10.2018
Sammanträdet avslutas kl. 19.35.
________________

Protokolljusterare
________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer i protokollet: 81- 83, 85, 88.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 80, 84, 86, 87.
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

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 är:
Socialnämnden i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland
Paragrafer i protokollet:
Yrkandet ska 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
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den
som framställer det.

Protokolljusterare
________________
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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 följande grunder:
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
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:-.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) som trädde i kraft 1.1.2016 är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.

Protokolljusterare
________________
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:-.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen
då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och
postadress anges
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA

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

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.

Protokolljusterare
________________
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet:-.
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen
då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Lumparlands kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
BESVÄRSSKRIFT

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen.
Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder som
marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 154 § lagen
om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet
enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som anför
besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften
för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person antingen 2 000 euro, 4 000
euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde.

Protokolljusterare
________________

