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§ 41

Sammanträdets konstituerande

Laglighet och beslutförhet
Konstateras att socialnämnden sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Ronald Nordberg och Leo Löthman.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan

Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljusterare
________________
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§ 42

Anmälningsärenden

Scn § 42/23.9.2019
1. Oasens informationsbrev till ägarkommunerna 9.9.2019 ang. volymökningar i
personalen inför 2020-års budgetering.
2. ÅMHM-brev 5.9.2019 med svar på Kapellhagens ESB-boendes egenkontrollplan
inlämnad till ÅMHM 9.5.2019.
3. Socialnämndens ledamot Lena Andersson meddelar 5.9.2019 att hon flyttat från
kommunen. Därmed kallas hennes personliga suppleant till kommande möte.
4. Daghemmet Videungens gård har besiktats och nödvändiga påpekanden har åtgärdats
30.8.2019, då daghemmet var stängt för planeringsdag.
5. Barnskyddsjourbrev har 3.9.2019 på begäran tillstälts socialservicechef Mikaela
Brandt vid Mariehamns stad.
6. LR begäran/enkät gällande avgifter inom hemservice och uppbörd av avgifter vid
frånvarotider, svar skall avges inom 27.9.2019.
7. Landskapsregeringens implementeringsplan åren 2019 – 2021 inför ny lag om
barnomsorg och grundskola 2021.
8. THL-inventering av Alkohol- och narkotikarelaterade fall 8.10.2019.
9. Kommunstyrelsen har 11.9.2019 godkänt nytt personalpolitiskt program som träder
ikraft 1.10.2019. Enhetsvis sker genomgång av programmet vid personalmöten.
10. Socialsekreterarens tjänstemannabeslut 16.8 – 9.9.2019, §§ 71 – 80.
11. Ålands neurologiska förenings bidragsanhållan ankommen 19.9.2019.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Nämnden antecknade ärendena till kännedom.
______________________________________

Protokolljusterare
________________
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§ 43

Ändring av uppgiftsbeteckning för ekonomi- och vårdbiträde inom
äldreomsorgen

Scn § 43/23.9 2019
Socialnämnden har för närvarande inom äldreomsorgen två befattningar om 75 % av
heltid benämnda ekonomi- och vårdbiträde. Efter att funktionen nu funnits under 2019
visar det sig att merparten av arbetet består av vårdarbete. En arbetstidsstudie har
resulterat i att vårdarbetet för dessa två uppgår till 67 % av arbetstiden och ekonomibiträdes uppgifterna till 33 % av arbetstiden. Därtill omfattar vårdarbetet
närvårdaruppgifter för vilka krävs delegeringsrätt för medicindistribuering enligt Valvira,
varför det för dessa två tillsvidareanställda befattningar bör krävas närvårdarbehörighet.
För att uppfylla uppdraget som de två kombinerade befattningar om 75 % av heltid med
arbetstid så väl i vården som köket inom äldreomsorgen behöver uppgiftsbeteckningen
ändra och därmed även lönesättningen för befattningarna. Lämpligen kan den nya
benämningen bli närvårdare/ekonomibiträde och lönesättningen viktas proportionellt
med 67 % närvårdarlön och 33 % ekonomibiträdeslön enligt arbetsvärderingen gjord
21.3.2018.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen inför 1.1.2020 anhålla om en ändring
av uppgiftsbeteckningen för ekonomi- och vårdbiträde inom äldreomsorgen till
närvårdare/ekonomibiträde på basen av arbetsuppgifternas innehåll. Därtill anhåller
nämnden om att lönesättingen för de två befattningarna om 75 % av heltid med den nya
uppgiftsbeteckningen vårdare/ekonomibiträde viktas proportionellt med 67 %
närvårdarlön och 33 % ekonomibiträdeslön.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Socialnämnden
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§ 44

Fastställande av kommunal serviceboendeavgift vid försäljning av ESBplats till annan kommun

Scn § 44/23.9.2019
En kommun har 4.9.2019 anhållit om en ESB-plats vid Kapellhagen.
Socialnämnden och kommunstyrelsen har 19.8.2019, 38 § respektive 21.8.2019, 85 §
beslutat att ställa sig positiv till att kommunen framöver erbjuder fast ESB-plats vid
Kapellhagen för person med annan hemkommun, inom Ålands hälso- och sjukvårds
betjäningsområde för hemsjukvården. Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt socialnämnden
att ta fram förslag på avgift samt intagningsgrunder för fastställelse i
kommunfullmäktige.
Den kommunala avgiften för tjänsten har räknats fram i samarbete med kommunens
ekonomichef Åsa Mattsson. Avgiften om 160,45 €/dygn för en ESB-plats vid
Kapellhagen motsvarar kommunens egna kostnader för verksamheten. Beräkningen
baserar sig på socialnämndens bokslut för år 2018 och framgår av Bilaga A– Scn § 44.
Intagningsgrunden för person med annan hemkommun är den samma som för egna
kommuninvånare, dvs ett omsorgsbehov som föranleder dygnet runt tillsyn. Därtill
förutsätter försäljning av en ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun att inte
samtliga ESB-platser redan är upptagna.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att den kommunala avgiften, vid
försäljning av ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun, inför kommunfullmäktige
föreslås fastslås till 160,45 €/dygn för år 2019, i enlighet med Bilaga A– Scn § 44.
Avtalet uppdaters årligen i enlighet med senast fastställda bokslut.
Beslut:
Enligt förslag. Med tillägget att avgiften justeras årligen i enlighet med senast fastställda
bokslut.
_______

Protokolljusterare
________________
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§ 45

Fastställande av kommunal avgift vid försäljning av ESB-avlastning till
annan kommun

______________________________________________________________________
Scn § 45/23.9.2019
En annan kommun anlitar för enstaka invånare ESB-avlastning vid Kapellhagen.
Den kommunala avgiften för tjänsten har räknats fram i samarbete med kommunens
ekonomichef Åsa Mattsson. Avgiften om 171,77 €/dygn för en ESB-plats vid
Kapellhagen motsvarar kommunens egna kostnader för verksamheten. I avgiften ingår
kostnaden för avlastningslägenhetens boendeyta. Beräkningen baserar sig på
socialnämndens bokslut för år 2018 och framgår av Bilaga A– Scn § 45.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att godkänna den kommunala avgiften för
en ESB- avlastning vid Kapellhagen fastslås till 171,77 €/dygn för år 2019, i enlighet
med Bilaga A– Scn § 45. Avtalet uppdaters årligen enligt senast fastställda budget.
Beslutet delges kommunstyrelsen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att ärendet justeras omedelbart och överförs till
kommunstyrelse och -fullmäktige för fortsatt handläggning. Avgiften föreslås justerad
årligen i enlighet med senast fastställda bokslut.
_______________

Protokolljusterare
________________
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§ 46

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.
________________
Scn § 46/23.9.2019
Med beaktande av att förhållandena vid daghemmet Videungen ändrat sedan vårterminen
2019 så väl gällande vårdtider, barn- och personalantal finns det anledning att se över de
optimala vårdtider som kan erbjudas för de barn som inte har barnomsorg på grund av
vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier från och med 1.10.2019.
Enligt närvarotider för barnen under dagen behöver personaldimensioneringen fördelas
så att barnomsorgslagens 9 § om personaldimensionering uppfylls under daghemmets
öppettider med hänsyn till barnens antal, ålder, vårdtid och behov av särskilt stöd.
Tidsstudie för höstterminen 2019 visar att det dagligen kl. 8 – 8.30 uppstår en
övertalighet i barn i relation till antalet personal som kan vara på plats den tiden. Därmed
behöver barnens vårdtider, för de barn som har halvtidsplats; 25 timmar per vecka, men
inte har barnomsorg på grund av vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier fastslås,
att infalla mellan kl. 8.30 – 16.00. De flesta kommuner har ett rekommenderat tidsspann
på 6 – 6,5 timmar dagligen för dessa halvtidsbarn.

Protokolljusterare
________________
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Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att för resterande del av läsåret 2019 - 2020, d.v.s. fr.o.m.
1.10.2019 – t.o.m. 5.6.2020 fastslå barnens vistelsetid under dagen, för de barn som har
halvtidsplats; 25 timmar per vecka, men inte har barnomsorg på grund av
vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, att infalla mellan kl. 8.30 – 16.00.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Socialnämnden
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§ 47

Socialväsendets budgetförslag 2020 samt ekonomiplan 2021 -2022

__________________________________________________________________________________
Scn § 47/23.9.2019
Kommunstyrelsen har 19.6.2019, 61 §, fastställt budgetramen för socialnämndens
ansvarsområde år 2020 att uppgår till 842 021 €. Enligt kommunstyrelsens
budgetdirektiv ska nämndernas budgetförslag för år 2020 inlämnas 27.9.2019.
Nämndens uppgiftsområden 2020 är mestadels beräknad att motsvara 2019-års omfång.
Sifferdelen till socialväsendets budgetförslag 2019 bifogas som Bilaga A– Scn § 47 och
textdelen till socialväsendets budgetförslag 2019 bifogas som Bilaga B– Scn § 47.

Förslag till mål gällande ekonomiplan för 2021 -2022 framgår av Bilaga C– Scn § 47.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna föreliggande budgetförslag för
socialväsendet 2020, i enlighet med Bilaga A och B– Scn § 75, och överlämnar det till
kommunstyrelsen för vidare behandling. Därtill beslutar socialnämnden att för sin del
godkänna förslaget till mål gällande ekonomiplan för 2021 -2022, i enlighet med Bilaga
C– Scn § 47.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att socialnämnden förordar att Kapellhagens äskade
disklinje, som fanns med i senaste ekonomiplan, åren 2019 – 2021, för att förverkligas år
2020, tidigareläggs att förverkligas inom år 2019, i stället för den i tekniska nämnden
2019 budgeterade Videungen-källarrenoveringen om 10 000 €, som inte hinner utföras
inom 2019. Tidsplan för Videungen-källarrenoveringen torde i stället kunna ske år 2020.
__________________

Protokolljusterare
________________
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§ 48

Avtal om köp av familjerådgivningstjänster

Scn § 48/23.9.2019
Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab har tillstält socialnämnden ett förslag till nytt
avtal om köp av familjerådgivningstjänster. Det är nuvarande avtalet är från 2.1.1990.
I det nya förslaget finns inte angivet laghänvisningar med paragrafer till den del
verksamheten är lagstadgad. Detta är av vik med beaktande att ett nytt avtal sannolikt
kommer att var ikraft enbart år 2020, varefter denna verksamhet till den del den är
lagstadgad kommer att övergå till den nya huvudmannen för kommunernas socialtjänst
från och med 1.1.2021.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet för komplettering av förslaget till nytt avtal
om köp av familjerådgivningstjänster med gällande laghänvisningar till paragrafer, till
den del verksamheten är lagstadgad.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att prissättning även bör ingå i avtalet.
___________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Socialnämnden
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§ 49

Sammanträdets avslutande

Scn § 49/23.9.2019
Sammanträdet avslutas kl.21.00.
Beslut:
Enligt förslag
_________

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: 42, 44, 47 - 49.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 41, 43, och 45 – 46.
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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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
________________

