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Sammanträdestid

Onsdag 2018-03-21 kl. 18.00
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§ 23
§ 24
§ 25

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Socialnämndens protokoll 2018-02-28
SOCIALKANSLIET Ansvarsfördelning
UTKOMSTSTÖD Behandlas ansökan (Konfidentiellt)
DELGIVNING Skrivelser och beslut
SKRIVELSE till Socialnämnden i Föglö kommun
BEGÄRAN om uppgifter om utveckling av kommunernas
äldreomsorg
Bilaga – Anvisning om rättelseyrkande

----------------Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
23.3.- 6.4.2018
-----------------

Sekreterare
Anneli Kyngäs
Tina Jans+en
Denna
möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser
Föglö, 2018-03-15
Intygar
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socialsekreterare

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
SOCIALNÄMNDEN

17-20

Sammanträdesdatum
2018-03-21

Sida
3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Soc: § 17
KomL §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 17.
Socialnämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Kallelse till sammanträdet skall sändas till ledamöterna minst fem
vardagar före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och
beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Soc: § 18
BESLUT: Till protokolljusterare utses Gunilla Hagman och Kurt
Gullbrandsson med Alfons Boström som ersättare. Protokollet justeras
den 22.3.2018 kl. 13.30.
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Soc: § 19
BESLUT: Socialnämnden besluter komplettera föredragningslistan
med §§ 26 och 27. I övrigt godkänns föredragningslistan.
PROTOKOLL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL 2018-02-28
Soc: § 20
Framföres eventuella anmärkningar gällande socialnämndens protokoll
2018-02-28.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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______________________
Anneli Kyngäs, soc. sekr.
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SOCIALKANSLIET ANSVARSFÖRDELNING
Soc: § 21
Nuvarande vikarierande socialsekreterare Anneli Kyngäs, avslutar sin
anställning i Föglö kommun den 31.3.2018. Arbetet med att rekrytera
en ersättare är i nuläget inte klart därför kommer Socialkansliet att vara
obemannat, sannolikt under april och maj månad. För att säkra att
kommunen kan erbjuda lagstadgad social service behöver det
planeras för hur, och av vem, olika sociala ärenden skall handläggas.
Förslag på ansvarsområden:
Familjerätt-, barnskydd-, missbruk-, specialomsorg- och
handikappärenden. Ansökan utkomststöd, hemvårdsstöd och
närståendestöd yngre. Samtliga tjänster behöver avtalas med annan
kommun.
Äldrevård – ansökningar; närståendestöd äldre, trygghetslarm,
färdtjänst samt boende. – delegeras till äldreomsorgsledare.
Dagvård – dagvårdssansökningar, ändringar etc – delegeras till tf.
daghemsföreståndare.
Mottagningstid, e-post – diskuteras i socialnämnden.

BESLUT:
Förslaget godkänns av socialnämnden. Socialnämnden besluter att
ärendet överföres till kommundirektören för vidare beredning.

___________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Anneli Kyngäs, soc. sekr.
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UTKOMSTSTÖD (KONFIDENTIELLT)
Soc § 22
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Kommunstyrelse
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Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Anneli Kyngäs, soc. sekr.
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Soc: § 23
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut:
Socialsekretererarens beslutsprotokoll
- § 24/18-03-07, tillsatt ordinarie tjänst som ekonomibiträde 62,4 % i
Annagårdens kök, Khwannak Rawang, tillträde 3.4.2018.
Under tiden 22.2.2018 - 14.3.2018
- beviljade dagvårdsplatser
- beviljade ändringar av dagvårdstider
- beviljade uppsägningar av dagvårdsplatser
- beviljad plats i förskola
- beviljade nya närståendestöd
- beviljade förlängningar av närståendestöd
- beviljade hemvårdsstöd för barn
- beviljade utkomststöd
- beviljade moderskapsunderstöd (förpackning)
- beviljade färdtjänst
- beviljade uppsägningar av lägenheter (vid dödsfall)
- beviljade uppsägningar av lägenheter
- antagna hyresgäster vid Annagårdens omsorgsb.
- fastställda underhållsavtal
- fastställda avtal om gemensam vårdnad av barn

1 st
0 st
0 st
1 st
0 st
0 st
0 st
4 st
0 st
0 st
0 st
0 st
0 st
0 st
1 st

Kommundirektörens beslutsprotokoll
- § 16/26.2.2018, beviljad komp. ledighet för Anneli Kyngäs för tiden
23.2.2018
- § 20/26.2.2018, beviljad arbetsledighet för Anda Kleinberga för tiden
5.3-9.3.2018
- § 26/11.3.2018, beviljad semester för Evelina Sundelin för tiden
23.3.2018.
Ålands Omsorgsförbund
- 2018-03-11 Val av ny styrelse för ÅOF:s styrelse.
Förslag:
Socialnämnden antecknar sig skrivelserna och besluten till kännedom.
BESLUT: Godkänns
Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Anneli Kyngäs, soc. sekr.
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SKRIVELSE TILL SOCIALNÄMNDEN I FÖGLÖ KOMMUN
Soc § 24
Inkommen skrivelse från Monica Jansson, anställd i köket på
Annagården. Monica vill uppmärksamma Socialnämnden på
förhållanden i Annagårdens kök, utifrån hennes egen uppfattning.
Skrivelsen berör arbetsmiljö, inköp och val av meny.
Bilaga 1 §24/2018-03-21

Förslag:
Två ledamöter i socialnämnden gör ett verksamhetsbesök i
omsorgshemmets kök för att ta del av verksamheten.

BESLUT:
Godkännes

_________________
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Anneli Kyngäs, soc. sekr.
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BEGÄRAN OM UPPGIFTER OM UTVECKLING AV KOMMUNERNAS ÄLDREOMSORG
Soc § 25
Landskapsregeringen/Socialvårdsbyrån begär in uppgifter om
utveckling av kommunernas äldreomsorg. Man har konstaterat,
utifrån tillgänglig statistik, att kommunernas utveckling av
äldreomsorgen inte motsvarar de av landskapsregeringen
fastställda servicemålen. Målen innefattar bland annat möjligheten
för personer, 75 år och äldre, att bo kvar i det egna hemmet.
Målsättningen är att 90 % av de äldre ska kunna bo kvar hemma.
Lanskapsregeringens servicemål för skärgården är att högst 5 % av
aktuell åldersgrupp skall bo på effektiviserat serviceboende (ESB)
och 3 % på institution. Situationen idag är 22,7 % på ESB och 2,1
% på institution. 75 % av personer 75 år och äldre, bor självständigt
hemma eller i servicelägenheter med eller utan stöd av kommunens
hemservicetjänster.
En förutsättning för att äldre ska kunna bo kvar i det egna hemmet
är olika förebyggande åtgärder vad gäller hälsa och rörlighet, samt
tillgång till hemtjänst. I Föglö kommun finns hemtjänst tillgänglig
vardagar mellan 8.00 och 16.00.
Bilaga 2 §25/2018-03-21
Förslag:
Äldreomsorgsledare tillsammans med en ledamot från
socialnämnden författar ett svar till
Landskapsregeringen/Socialvårdsbyrån.

BESLUT:
Godkännes
______________
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DAGHEMSFÖRESTÅNDARE TILLSÄTTANDE AV TJÄNST
Soc § 26
Den ordinarie heltidstjänsten som daghemsföreståndare vid
daghemmet Myran har varit lediganslagen att sökas senast 16.3.2018
kl. 15.00.
Kompetenskrav för tjänsten är enligt F om behörighetsvillkor för utbildad
personal inom socialvården (FFS 804/92), löneinplaceringspunkt
05PKO011. Enl. 2 § i LF om barnomsorg ”Avslutat utbildning vid
högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig
pedagogisk inriktning, samt praktiska erfarenheter av omsorg och
fostran av barn.”
Per 16.3.2018 har följande ansökningar inkommit till socialnämnden:
1. Öhrling Lenita, Jomala.
Utbildning: Förskollärarexamen, Högskolan för lärarutbildning i
Stockholm, 1987.
Förskolebarns lärande i matematik och svenska, grundnivå 30 hp.
Linnéuniversitetet Växjö 2009-2010.
.
Bilaga nr 3 § 26/18-03-21.
Sammanställning av sökande till tjänsten som daghemsföreståndare.
Förslag:
Lenita
Öhrling
antas
till
den
ordinarie
tjänsten
som
daghemsföreståndare på daghemmet Myran med tillträde 1.8.2018.
Valet blir villkorligt tills godtagbart läkarintyg visats upp och godkänts av
socialsekreteraren samt aktuellt utdrag från belastningsregistret har
inlämnats. För anställningen gäller därtill en ömsesidig prövotid om fyra
(4) månader.
BESLUT:
Godkännes

________________
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UTKOMSTSTÖD (KONFIDENTIELLT)
Soc § 27
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ 17
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna. §§ 18-21, 23-25
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Socialnämnden i Föglö
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 46 § socialvårdslagen anföras över följande paragrafer;
§§ 22,26,27
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.
Besvärsmyndighet

Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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