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1

4.2.2019 kl. 18.31

§1

Sammanträdets konstituerande
Sammanträdet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av socialnämndsersättare
Mildred Pero.
Laglighet och beslutförhet
Konstateras att socialnämnden sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Leo Löthman och Erkki Santamala.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Ett nytt anmälningsärende till kännedom har tillkommit, pt. 9 samt ett extra ärende
§ 8 Rätt till daghemsverksamhet enl. barnomsorgslagen 16 §, barnens vistelsetider under
dagen för de barn som inte har barnomsorg på grund av vårdnadshavarnas förvärvsarbete
eller studier, så att sammanträdets avslutande blir § 9.

______

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§2

Anmälningsärenden

Scn § 2/4.2.2019
1. Socialvårdsplan 2019 – 2023 har antagits av Ålands landskapsregering 8.1.2019.
Planen kan hämtas elektroniskt under adress:
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplanaland-0
2. Ålands landskapsregerings information 14.1.2019 om höjda adoptionsbidrag och
klassificeringar av överlåtande länder
3. Björkkö Ab, inbjudan till invigning 30.1.2019 av nya aktivitetscentret Björkbo i
Finström.
4. Ålands landskapsregerings beslut 21.1.2019 om indexjustering av utkomststödets
grunddel fr.o.m. 1.2.2019
5. Ålands landskapsregerings kompletterande information angående basbelopp och
landskapsandelar 2019, socialvården och den samordnade socialtjänsten.
6. Nykterhetsförbundets erbjudande om att prenumerera på tidningen Replik till
bibliotek, skolor m.fl. för 18/årgång.
7. ÅMHM påminner 22.1.2019 kommunen om att senast 20.2.2019 inkomma med
uppgifter om anmälningspliktig socialservice i kommunen.
8. Renatus Vård o Behandling AB i Norrtälje erbjuder boendeservice för individer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
9. Björkkö Ab anmäler 4.2.2019 tillägg till mervärdesskattefri privat socialservice.

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§3

Oasen boende- och vårdcenter utreder intresset för att skapa ett
demensvårdscenter på f.d. Hemgårdens fastighetsområde i Jomala

Scn § 3/4.2.2019
Styrelsen för Oasen boende- och vårdcenter har 17.1.2019 meddelat att de löst in den
fastighet som på basis av legoavtal uppförts för Föreningen Ålands Hemgård. På tomten
finns byggrätt om ca 1 000 m2. Styrelsen utreder därmed olika alternativ för att ta tillvara
de möjligheter som området ger. Ett alternativ är att skapa ett demenscentrum för
personer med minnessjukdom. Som ett led i utredningsarbetet riktas en förfrågan till
landskapsregeringen/kommunerna/kommunförbundet/demensföreningen om för att
efterhöra om det finns intresse att skapa ett gemensamt centrum för minnessjuka och att
koncentrera kunskap och kompetens för befolkningens bästa.
Enligt Stakes statistik beräknas år 2020 totalt 428 personer på Åland med medelsvår
demens behöva dygnet-runt-tillsyn, medan det idag finns 76 demensvårdsplatser i
landskapet.
Lumparlands kommuns två platser på Oasen har tidvis under senaste år varit lediga att
lånas ut till andra kommuner. För att optimera användningen av dessa vore det till fördel
att en av platserna får en profil för personer med minnessjukdom. En utökning av
totalantalet platser för Lumparlands kommun vid Oasen finns det inte i dagsläget någon
efterfrågan på.
Socialsekreterarens förslag: Socialnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att,
en av kommunens två platser på Oasen behöver få en profil för personer med
minnessjukdom. En utökning av totalantalet platser för Lumparlands kommun vid Oasen
boende- och vårdcenter finns det inte i dagsläget någon efterfrågan på.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§4

Lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om
yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning

Scn § 4/4.2.2019
Ålands landskapsregerings ger berörda, bl.a. kommunerna, möjlighet att ge synpunkter
över bifogade lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om
yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning senast 27.2.2019.
Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats:
http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser.
Rikets socialvårdslag (FFS 1301/2014) och regeringsproposition RP 164/2014 rd samt
rikets lag (FFS 817/2015) om yrkesutbildade personer inom socialvården, statsrådets
förordning (FFS 153/2016) om yrkesutbildade personer inom socialvården samt
regeringsproposition RP 354/2014 rd finns tillgängliga på finlex http://www.finlex.fi/sv/.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att som nämndens utlåtande över lagförslag om landskapslag om
socialvård och landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården med
tillhörande förordning lämna utlåtande i enlighet med Bilaga A– Scn § 4.
Beslut:
Enligt förslag, med ett uppmärksamgörande av att socialvårdslagförslaget inte
uppmärksammar att barnomsorgen ännu för tiden 1.1 – 31.7.2019 kommer att
administreras av de flesta socialnämnderna och ett tilläggspåpekande om att
utlåtandetiden är extremt knapp för att ge möjlighet till ett uttömmande utlåtande.
________________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§5

Lagförslag om klienthandlingar inom socialvården

______________________________________________________________________
Scn § 5/4.2.2019
Ålands landskapsregerings ger berörda, bl.a. kommunerna, tillfälle att lämna synpunkter
på utkast till lagförslag om klienthandlingar inom socialvården. För att kunna beaktas
måste synpunkter ha kommit in till landskapsregeringen senast 27.2.2019.
Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats:
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att som nämndens utlåtande över lagförslag om landskapslag om
klienthandlingar inom socialvården lämna utlåtande i enlighet med Bilaga A– Scn § 5.
Beslut:
Enligt förslag, med ett tilläggspåpekande om att synpunktstiden är extremt knapp för att
ge möjlighet till ett uttömmande utlåtande.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
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4.2.2019 kl. 18.31

§6

Förslag till äldrelag för Åland

Scn § 6/4.2.2019
Ålands landskapsregerings ger berörda, bl.a. kommunerna, tillfälle att lämna synpunkter
på ett förslag till äldrelag för Åland. För att kunna beaktas måste synpunkter ha kommit
in till landskapsregeringen senast den 1 mars 2019.
Remissdokumenten finns tillgängliga på landskapets webbplats:
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att som nämndens utlåtande över förslag till äldrelag för Åland
lämna utlåtande i enlighet med Bilaga A– Scn § 6.
Beslut:
Enligt förslag, med ett tilläggspåpekande om att synpunktstiden är extremt knapp för att
ge möjlighet till ett uttömmande utlåtande.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
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4.2.2019 kl. 18.31

§7

Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster i Lumparlands kommun
2018

Scn § 7/4.2.2019
Social verksamhetsstatistik för 2018 begärs in till ÅSUB senast 11.2.2019 för att därifrån
lämnas vidare till THL (Institutet för hälsa och välfärd) i riket senast 15.2.2019.
Datainsamlingen omfattar följande tjänster:
- Småbarnspedagogik
- Barnskydd
- Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, fostrings- och familjerådgivning,
mödrahem
- Tjänster för personer med funktionsnedsättning
- Hemservice, stödtjänster, stöd för närståendevård och familjevård för äldre
- Missbrukarvård.
Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster i Lumparlands kommun 2018 följer situationen
per 31.12.2018 om inte annat anges.
Materialet redigeras så att det även kan används till den årliga, senast inom mars månad
till kommunstyrelsen översända verksamhetsberättelsen för socialnämnden 2018. Den
sammanställda verksamhetsstatistiken för sociala tjänster 2018 finns samlade i Bilaga A–
Scn § 7, som distribueras och presenteras på sammanträdet.
Socialsekreterarens förslag: Socialnämnden antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§8

Rätt till daghemsverksamhet enl. barnomsorgslagen 16 §, barnens
vistelsetider under dagen för de barn som inte har barnomsorg på
grund av vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier

__________________________________________________________________________________
Scn § 8/4.2.2019
Enligt barnomsorgslagen 17 § pt 3) har vårdnadshavare rätt till kommunal barnomsorg i
daghemsverksamhet för sitt barn under den tid då moderskapspenning utbetalas för i
hushållet boende barn som är under tre år och som har en barnomsorgsplats.
Enligt 16 § i barnomsorgslagen kan en kommun vid behov besluta om barnets
vistelsetider under dagen.
Eftersom daghemmet Videungens öppet tider är kl. 7.00 – 17.00 och personalens
arbetstider per dag 7 timmar och 45 minuter behöver barnens vårdtider fastslås, för de
barn som inte har barnomsorg på grund av vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier,
så att personaldimensioneringen uppfylls enligt 9 § i barnomsorgslagen. I praktiken
betyder detta för daghemmet Videungens del under vårterminen 2019 att dessa barns
vård tider behöver infalla mellan kl. 8.00 – 16.00.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att för resterande tid av vårterminen, d.v.s. fr.o.m. 11.2.2019
barnens vårdtider, för de barn som inte har barnomsorg på grund av vårdnadshavarnas
förvärvsarbete eller studier fastslås, att infalla mellan kl. 8.00 – 16.00.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 kl. 18.31

§9

Sammanträdets avslutande

__________________________________________________________________________________
Scn § 9/4.2.2019
Sammanträdet avslutas kl. 19.35.
________

Protokolljusterare
________________
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4.2.2019 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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
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. Vid elektronisk
delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, om inte något annat
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I
vardera fallen 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. Vid elektronisk delgivning anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, 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) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260
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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4.2.2019 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. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av
beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, 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), är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260
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
________________

