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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Socialnämndens protokoll 2017-01-25
ÄLDREOMSORG Ansöka om tilläggsanslag för vårdplats
HEMSERVICEAVGIFT Behandla rättelseyrkande (konfidentiellt)
HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN Behandla skrivelse om förlängning
av stöd till 4 år
DELGIVNING Skrivelser och beslut
UTKOMSTSTÖD Behandla ansökan (konfidentiellt)
UTKOMSTSTÖD Behandla ansökan (konfidentiellt)
UTKOMSTSTÖD Behandla ansökan (konfidentiell)
ADOPTIONSRÅDGIVNING Godkänna avtal
AVTAL OM VÅRDTYNGDSMÄTNING (RAIsoft) Godkänna avtal

Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
23.3.- 6.4.2017

Sekreterare
Tina Jansén
Tina Jans+en
Denna
möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser
Föglö,2017-03-16
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Soc: § 18
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
beslutfört.

konstaterades

vara

lagenligt

sammankallat

och

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Soc: § 19
BESLUT: Till protokolljustera valdes Beatrice Sjöberg och Kurt
Gullbrandsson med Gunilla Hagman som ersättare.
Protokollet justeras 22.3.2017.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Soc: § 20
BESLUT:Föredragningslistan kompletteras med § 31. I övrigt
godkänns föredragningslistan.

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL 2017-02-15
Soc: § 21
Framföres eventuella anmärkningar gällande socialnämndens protokoll
2017-02-15.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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ÄLDREOMSORG ANHÅLLA OM TILLÄGGSANSLAG FÖR VÅRDPLATS
Soc: § 22
Socialnämnden bör anhålla om tilläggsanslag för en vårdplats på
äldreboendet Oasen i Jomala för en person som i stort sett behöver
vård dygnet runt och varken kan vårdas av anhöriga i hemmet eller på
omsorgshemmet Annagården. För närvarande finns dessutom inga
lediga rum på omsorgshemmet Annagården.
I budgeten för 2017 finns budgeterat 11.280 € för 235 antal dygn på
Oasen som anhörigavlastning för vård i hemmet.
Personen ifråga har varit intaget på Oasen sedan slutet av januari
2017.
Per 31.3.2017 har 9.152,21 € förbrukats.
Dygnskostnaden är 235 €.
Förslag:
Socialnämnden besluter hos
tilläggsanslag enligt följande:
-

kommunstyrelsen

anhålla

1.4.-31.12.2017 235 dgr x 275 dgr = 64.625 € - 2.128 som finns
kvar av anslaget 31.3.2017 = 62.497 €

BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

om

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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HEMSERVICEAVGIFT BEHANDLA RÄTTELSEYRKANDE (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 23

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN BEHANDLA SKRIVELSE OM FÖRLÄNGNING AV STÖD TILL 4
ÅR
Soc: § 24
Två familjer har den 7.3.2017 lämnat in en skrivelse med önskan att
Föglö kommun skulle erbjuda familjer möjlighet att lyfta hemvårdsstöd
tills det yngsta barnet fyller 4 år.

Hänv.: Skrivelse 7.3.2017.
Förslag:
Hemvårdsstöd för barn beviljas enligt LL om hemvårdsstöd nr 68/2015
och beviljas tills det yngsta barnet fyller tre år.
En utökning av stödtiden tills det yngsta barnet fyller fyra år räknat på
de familjer som i dagsläget erhåller hemvårdsstöd (7 familjer) skulle
innebära utökade kostnader ca 42.000 €/år (2018).
Möjligheten att utöka tiden för hemvårdsstöd tills det yngsta barnet
fyller fyra år är inte möjligt under innevarande år då budgetmedel
saknas. Socialnämnden kan dock besluta att uppta anslag för en
utökning av stödtiden i budgetberedningen för år 2018.
Det är också avgörande hur landskapsandelssystemet kommer att
utformas framöver. Om kommunen får kraftigt minskade
landskapsandelar för den sociala servicen kan det finnas små eller
inga möjligheter alls att utöka stödtiden. Kommunfullmäktige tar det
slutliga beslutet om beviljande av nya anslag.
De rabatterade dagvårdsavgifterna återgick till normaltaxa till största
delen pga ekonomiska orsaker.
Socialnämnden fick mindre
budgetanslag för år 2017 och valet blev att höja dagvårdsavgifterna till
normaltaxa igen för att balansera budgeten.
Socialnämnden konstaterar att för närvarande finns ett antal lediga
platser på daghemmet.
BESLUT:
Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Soc: § 25
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut:
Socialsekretererarens beslutsprotokoll
- Beslut om utkomststöd: §§ 31,36,41-42,44-45,48,50 (konfidentiellt)
- Beviljande av arbetsledighet utan lön för dagvårdspersonal: §§
34,40
- Beviljande av komp.ledighet för daghemsföreståndare: § 35
- Beviljande av dagvård: §§ 29-30 (konfidentiellt)
- Beslut om hemvårdsstöd för barn: §§ 32-33,37 (konfidentiellt)
- Beslut om stöd för vård av närstående: §§ 38-39 (konfidentiellt)
- Antecknande till kännedom uppsägning av lägenheter vid
Annagårdens pensionärslägenheter: §§ 43,52
- Antagande av hyresgäst till omsorgshemmet Annagården: § 51
- Godkännande av avtal om vård om barn och umgängesrätt: § 46
(konfidentiellt)
- Beslut att inte tillsätta arbetsavtal som personlig assistent: § 47
- Antagande av hyresgäst till rum nr 17 vid omsorgshemmet
Annagården : § 49 (konfidentiellt)
Kommundirektörens beslutsprotokoll
- Beviljande av semester för köksbiträde: § 20
- Beviljande av uppsägning/pension för närvårdare : § 17
- Beviljande av semester för sjukskötare: § 13
- Beviljande av semester för närvårdare: § 26
- Redovisning av Föglö kommuns fond för barndagvården 2016.
- Redovisning av Föglö kommuns fond för äldreomsorgen 2016.
Ålands Landskapsregering
- Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Social-och hälsovårdsministeriet
- Rekommendationer till kommunerna om brådskande social-och
hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
- Besök och kostnader vid familjerådgivningen år 2016

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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Soc: § 25
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
- Inbjudan till nätverksträff- tidigt föräldrastöd 7.4.2017 kl. 9-15.
Mariehamns stad
- Beslut om köp av hemservicetjänst fr. 1.1.2017 och tillsvidare.
- Fältarnas årsrapport för 2016.
Lemlands kommun
- Information om att ett nytt barnskyddsavtal träder ikraft från
1.2.2017 då Mariehamns stad handlägger barnskyddsärenden som
hör till Lemland.
Socialsekreteraren informerar om aktuella händelser och den
allmänna situationen i kommunen.
Förslag:
Socialnämnden besluter anteckna sig skrivelserna och besluten till
kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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UTKOMSTSTÖD BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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UTKOMSTSTÖD BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 27

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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UTKOMSTSTÖD BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 28

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
SOCIALNÄMNDEN

29

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-22

16

ADOPTIONSRÅDGIVNING GODKÄNNA AVTAL
Soc: § 29
Socialnämnden har sedan § 64/07-04-25
adoptionsrådgivning med Rädda Barnen r.f.

ett

avtal

om

Avtalet behöver förnyas i enlighet med Adoptionslagen (22/2012) om
rådgivning gällande inhemsk och internationell adoption.
Hänv.: Avtal om adoptionsrådgivning
Förslag:
Socialnämnden besluter godkänna avtal om adoptionsrådgivning enligt
bilaga till denna paragraf.
Bilaga nr 1 § 29/17-03-22
Avtal om adoptionsrådgivning.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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AVTAL OM VÅRDTYNGDSMÄTNING (RAISOFT) GODKÄNNA AVTAL
Soc: § 30
Under hösten 2015 upphandlade Åda Ab på uppdrag av Oasen ett
instrument för mätning av funktionsförmågan hos äldre personer i
kommunal vård (vårdtyngdsmätning). Upphandlingen ledde till att
RAIsoft.net antogs. Den av Oasen godkända offerten innehöll 47
utbildningstillfällen samt 1000 HC licenser och 150 LTC licenser. Alla
kommuner var inte med från början men kunde ansluta sig i ett senare
skede. Föglö anslöt sig 2016. Inledningsvis ansvarade Oasen för
implementeringen med det under våren 2016 föll på Åda att sköta
kostnadsfördelningen till de i efterhand anslutna deltagarna.
Kostnadsfördelningen utgick inledningsvis från resultatet från
upphandlingen och avtalet med RAIsoft.
Det uppskattade behovet av antal licenser visade sig vara onödigt stort
i förhållande till antalet verkliga användare. Därmed justerade Åda Ab i
maj 2016 mängden licenser så att antalet bättre motsvarar det verkliga
behovet som är 300-400 licenser LTC och 300-400 licenser HC. Pga
att uppsägningstiden på licenserna är 6 månader kommer
reduceringen av antalet licenser först att påverka licenskostnaden först
2017 och 2018. I dagsläget är alla kommuner och Oasen anslutna till
RAIsoft och licenskostnaden kommer i framtiden att vara per aktiv
licens.
Då kostnadsfördelningen gällande licenser år 2016 delades lika mellan
de från början anslutna kommunerna och Oasen och då det
inledningsvis var få kommuner som anslutit sig blev licenskostnaden
hög för de kommuner som vari i behov av få licenser och låg för de
kommuner som var i behov av många licenser.
Utbildningskostnaderna fördelades inledningsvis utgående från antal
deltagare per kurs då man i det skedet inte hade kännedom om hur
många som skulle delta i utbildningarna och i vilken takt övriga
kommuner skulle ansluta sig. Kostnaden varierade därför stort
beroende på antal deltagare vid varje kurstillfälle och den totala
fördelningen av utbildningskostnaderna blev ojämnt fördelat mellan
deltagande kommuner.
Nu då alla kommuner är anslutna kan kostnaderna fördelas rättvist
mellan kommunerna. En fast kostnad gäller för utbildning per heldag
(135 €/dag) och 65 €/dag för halvdag. Licenskostnaderna fördelas på
alla deltagare enligt aktiva licenser.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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Soc: § 30
Åda Ab har uppgjort ett avtal gällande vårdtyngdsmätning för Föglö
kommun som gäller underhåll, support samt utbildning i att använda
RAIsoftinstrumentet.
Hänv.: Avtal gällande vårdtyngdsmätning för Föglö kommun.
Förslag:
Socialnämnden besluter godkänna avtal gällande vårdtyngdsmätning
för Föglö kommun.
Bilaga nr 1 § 30/17-03-22
Avtal gällande vårdtyngdsmätning för Föglö kommun.
BESLUT:
Godkänns.
___________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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UTKOMSTSTÖD BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 31

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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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:
§§ 18,22,29-30
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna. §§ 19-21,25
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 24
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.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Tina Jansén,soc.sekr.
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 46 § socialvårdslagen anföras över följande paragrafer;
§§ 23,26-28,31
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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Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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______________________
Tina Jansén,soc.sekr.

