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3.12.2018 kl. 18.31

§ 89

Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstateras att socialnämnden sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Lena Andersson och Ingela Palén.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Ett nytt anmälningsärende till kännedom har tillkommit, pt. 10.

______

Protokolljusterare
________________
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3.12.2018 kl. 18.31

§ 90

Anmälningsärenden

Scn § 90/3.12.2018
1. Projektet samordnad sysselsättning (PSS) med Ung Resurs r.f. som huvudman,
riktar sig till ungdomar och deras integrering på arbetsmarknaden.
2. Tallbackens avgifter justeras fr. 1.1.2019, enl. Socialnämndens i Mariehamn beslut
24.10.2018, 78 §.
3. Kapellhagen har fr.o.m. 1.12.2018 en avlastningslägenhet att tillgå enligt behov.
4. TaxikortPLUS har 8.11.2018, via projektchef Timo Hindström meddelat att nya
kunder inte kan tas emot före våren 2019, pga ändringar i trafikservicelagen och
FPA:s direktersättningssystem. 2018-2022, vilket för Lumparlands kommun innebär
en ökad landskapsandel om 661 € 2018 för socialvården.
5. Rädda barnen har 6.11.2018 inbjudit till eftermiddagsseminarium om barnskyddets
familjevårdarutbildning för beslutsfattare och personal inom barnskyddet
26.11.2018. Socialnämndens ordförande och socialsekreteraren deltog i seminariet.
6. Folkhälsans projektledare för ANDTS-arbete på Åland efterhör 26.10.2018
kommunernas behov av stöd och kompetensutveckling på området. Blandmissbruk
har från socialkansliet uppgivits som ett område där kompetensutveckling behövs.
7. Medis planerar i Lumparland Svenska A1 kurs för nybörjare onsdagar kl. 18.00 20.15, med start 16.1.2018.
8. Vikarier inom äldreomsorgen som inte har Valvira-behörighet avlönas sedan
november 2018 med - 5 % kompensationsavdrag från grundlönen för behörig
närvårdare.
9. Socialsekreterarens tjänstemannabeslut § 32 - 46.
10. Daghemmet Videungen ändrar intervall för planeringsdagar till terminens början,
d.v.s. för vårterminen 2019 hålls planeringsdag fredag 8.2.2019.
Förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Socialnämnden

Sida
Protokoll

3

3.12.2018 kl. 18.31

§ 91

Anhållan om tilläggsanslag för äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg 2018

Scn § 91/3.12.2018
Under år 2018 har uppkommit oförutsedda kostnader inom socialnämndens
verksamhetsområde; äldreomsorg och individ- och familjeomsorg samt retroaktiva
löneökningar för nämndens personal fr. 1.5.2018 och söndrig hemvårdsbil. Därmed
behövs ett tilläggsanslag för dessa uppgiftsområden om totalt 53 200 €. Tilläggsanslaget
fördelas enligt följande;
34 200 € på kontot omsorg om äldre och 19 000 € på kontot individ och familjeomsorg.
Noteras att socialnämndens budget för år 2018 är totalt 799 923,28 €, vilket är betydligt
lägre än 2017-års bokslut som blev 879 426,05 € för socialnämnden.
Förslag: Socialnämnden anhåller, via kommunstyrelsen, hos kommunfullmäktige om ett
tilläggsanslag om totalt 53 200 € för oförutsedda kostnader år 2018, fördelas enligt
följande;
34 200 € på kontot omsorg om äldre och 19 000 € på kontot individ och familjeomsorg.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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3.12.2018 kl. 18.31

§ 92

Arbetsplan för daghemmet Videungen 2018-2019

Scn § 92/3.12.2018
Enligt Barnomsorgslagen för landskapet Åland (86/2011) 15 § ska varje
gruppfamiljehem, daghem och fritidshem göra en arbetsplan som beskriver
genomförandet av
1) barnomsorgens målsättning som avses i 2 §,
2) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat i enlighet med 25 §,
3) de delar av de grunder som är tillämpliga för förundervisning som avses i 25 § samt
4) de former för samverkan som avses i 14 §.
Arbetsplanen ska godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Varje daghemsverksamhet och fritidshem ska informera vårdnadshavarna om innehållet i
arbetsplan.
Arbetsplanen för daghemmet Videungen i Lumparland 2018-2019 bifogas som Bilaga
A– Scn § 92.
Förslag: Socialnämnden godkänner arbetsplanen för daghemmet Videungen i
Lumparland 2018 – 2019, i enlighet med Bilaga A– Scn § 92.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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3.12.2018 kl. 18.31

§ 93

Avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f:s
klubbhus Pelaren

______________________________________________________________________
Scn § 93/3.12.2018
Lumparlands kommun har inte sedan tidigare något avtal med Ålands
Fountainhouseförening r.f:s klubbhus Pelaren. Föreningen erbjuder psykosocial
arbetsinriktad rehabilitering för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.
Verksamheten finaniseras till 50 % med medel från landskapet och till 50 % med medel
från kommunerna. Kommunfördelningen baseras på kommunmedlemmarnas
nyttjandegrad enligt dagsbesök.
Hittills har inte besöken från Lumparland varit så många enligt klubbhuschef Lotta
Eriksson vid Pelaren. Avtal föreslås träda ikraft 1.1.2019, med en uppsägningstid om sex
månader. Förslag till avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f:s
klubbhus Pelaren bifogas som Bilaga A– Scn § 93.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen förorda att Lumparlands kommun
tecknar ett avtal om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f:s klubbhus
Pelaren, i enlighet med Bilaga A– Scn § 93, att träda ikraft från och med den 1 januari
2019, med en uppsägningstid om sex månader.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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3.12.2018 kl. 18.31

§ 94

Socialnämndens sammanträdes dagar och tider vårterminen 2019

Scn § 94/3.12.2018
Ordförande och socialsekreteraren har sammanställt en preliminär tidtabell för
socialnämndens sammanträdes dagar och tider vårterminen 2019 enligt följande;
måndag 28.1.2019 kl. 18.31
måndag 4.3.2019 kl. 18.31
måndag 15.4.2019 kl. 18.31och
måndag 27.5.2019 kl. 18.31.
Vid behov sammanträder socialnämnden även andra tider och dagar.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att hålla socialnämndens sammanträden vårterminen 2019 enligt
följande;
måndag 28.1.2019 kl. 18.31
måndag 4.3.2019 kl. 18.31
måndag 15.4.2019 kl. 18.31och
måndag 27.5.2019 kl. 18.31, om inte annat påkallar en ändrad tidtabell.
Beslut:
Socialnämnden beslöt att hålla socialnämndens sammanträden vårterminen 2019 enligt
följande;
måndag 4.2.2019 kl. 18.31
måndag 11.3.2019 kl. 18.31
måndag 15.4.2019 kl. 18.31och
måndag 27.5.2019 kl. 18.31, om inte annat påkallar en ändrad tidtabell.
________

Protokolljusterare
________________
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3.12.2018 kl. 18.31

§ 95

Sammanträdets avslutande

__________________________________________________________________________________
Scn § 95/3.12.2018
Sammanträdet avslutas kl. 19.42. Ordförande önskar nämndledamöterna en God Jul och
ett Gott Nytt år samt tackar för det goda samarbetet under året.
________

Protokolljusterare
________________

Sida
Protokoll

Lumparlands kommun
Socialnämnden

8

3.12.2018 kl. 18.31
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: 90- 91, 93, 95.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 89, 92, 94.
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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3.12.2018 kl. 18.31
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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3.12.2018 kl. 18.31
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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3.12.2018 kl. 18.31
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
________________

