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Sammanträdestid

Onsdag 14.10.2020 kl. 16.30

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
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1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12

§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Socialnämndens protokoll 30.09.2020
INBETALNING AV GRUNDKAPITAL kommunernas socialtjänst
UTLÅTANDE KST budgetförslag 2021 samt ekonomiplan
BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE uppdatera arbetsbeskrivning
DAGHEMSFÖRESTÅNDARE uppdatera tjänstebeskrivning
ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE arbetsbeskrivning
ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE tillfälligt arrangemang
ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE nytt arbetsavtal 1.1.2021
BUDGET Förslag till tilläggsbudget

Bilaga – Anvisning om rättelseyrkande
----------------Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
20.10.2020
-----------------

Sekreterare
Lis Karlsson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 09.10.2020
Föglö, 09.10.2020
Intygar

Lis Karlsson
Socialsekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Soc: § 69
KomL §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
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: Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
-------------------VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Soc: § 70
Beslut: Till protokolljusterare utses Stefan Eriksson och Beatrice Sjöberg, med Gunilla
Hagman som protokolljusterarersättare.
Protokollet justeras senast måndag den 19 oktober.
-------------------GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Soc: § 71
Beslut: Ärende § 76 avförs från dagens föredragningslista.
Föredragningslistan kompletteras med § 81 Vårdutredning tilläggsbudget (konfidentiellt).
I övrigt godkänns föredragningslistan.
-------------------PROTOKOLL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL 30.09.2020.
Soc: § 72
Framföres eventuella anmärkningar gällande socialnämndens protokoll 30.09.2020.
Beslut: Socialnämndens protokoll från 30.09.2020 föranleder inga anmärkningar.
--------------------
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INBETALNING AV GRUNDKAPITAL KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
Soc: § 73
Föglö kommun har tidigare undertecknat det nya grundavtalet i Kommunernas socialtjänst k.f.
(KST) som började gälla delvis från 1.1.2020 och fullt ut från 1.1.2021. Inbetalningen av
grundkapitalet till kommunernas socialtjänst k.f. har justerats så att det nu finns ett slutligt
invånarantal 31.12.2019 för Åland.
Kalkylen till förbundsstyrelsens möte 31.3.2020 § 48 innehöll preliminära siffror. Detta innebär
att varje kommun ska betala in mellanskillnaden mellan tidigare erlagt grundkapital och det
framtida grundkapitalet. För Föglö kommuns del ska 35 273,15 € betalas in före 1.1.2021. Den
sammanlagda höjningen av grundkapitalet för kommunalförbundet uppgår till 1 988 797,85 €.
Höjning av grundkapital för KST finns inte upptaget i ordinarie budgeten för 2020, varför
tilläggsanslag krävs.
Bilaga 1 § 73/14.10.2020
Förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett tilläggsanslag stort 35 273 euro för
grundkapital i Kommunernas socialtjänst (KST) upptas under RO 330.
BESLUT:
Godkänns.
--------------
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UTLÅTANDE över KST budgetförslag 2021 samt ekonomplan 2022-2023
Soc: § 74
Kommunstyrelsen inbegär socialnämndens utlåtande över KST (Kommunernas socialtjänst)
budgetförslag för år 2021 samt ekonomiplan 2022-2023. KST budgeten är gjord utifrån en ram
om 30 496 000 euro.
Bilagor 2 A § 74 och 2 B § 74
Förslag:
Socialnämnden besluter avge följande yttrande för kommunstyrelsen angående:
1. Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att inbesparingen tas från köp av tjänster så att;
boende ej egenproducerat inom 01området funktionsservice och sysselsättning minskas med
600 000 euro.
- Socialnämnden anser att information angående inbesparing av ej egenproducerat boende är
otydlig och kan skapa onödig oro hos klienter som har boenden utanför KST egna boenden.
Informationen bör förtydligas om vilka områden det gäller. Det är mycket viktigt med en tydlig
information eftersom Åland saknar vissa boenden och tjänster för personer med svåra och
ovanliga sjukdomar.
BESLUT:
Godkänns.
--------------
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BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE UPPDATERA ARBETSBESKRIVNING
Soc: § 75
Arbetsbeskrivningen för barnträdgårdslärare inom barnomsorgen bör revideras.
Bilaga 3 § 75/14.10.2020
Förslag:
Socialnämnden besluter godkänna arbetsbeskrivning för barnträdgårdslärare i enlighet
med bilaga 3. § 75/14.10.2020.
BESLUT:
Godkänns.
--------------
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DAGHEMSFÖRESTÅNDARE UPPDATERA TJÄNSTEBESKRIVNING
Soc: § 76
Ärendet avfört från dagordningen
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ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE ARBETSBESKRIVNING
Soc: § 77
Diskussioner förs om kommande vårdbiträde i arbetsavtalsförhållande vid Annagården.
Socialnämnden bör därför göra en arbetsbeskrivning för arbetet.
Bilaga 4 § 77/14.10.2020

Förslag:
Socialnämnden besluter godkänna arbetsbeskrivning för vårdbiträde i enlighet med bilaga
bilaga 4 § 77/14.10.2020.
BESLUT:
Godkänns.
--------------
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TILLÄGGSANSLAG ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE TILLFÄLLIGT ARRANGEMANG
Soc: § 78
På grund av ökad vårdtyngd och extra uppgifter av corona-situationen behöver omedelbart
personalstyrkan utökas.
Den 1 januari 2020 inrättades tre närvårdarbefattningar på 50 %. Ingen behörig sökte
befattningarna. Idag är fortfarande en av de tre 50 % vakant. Det är svårt att göra ett hållbart
schema som täcker upp dagarna när det blivit flera halv- och deltidsbefattningar samt att det
saknas behörig personal som har rätt att dela mediciner. ÅHS kräver att det ska finnas
valviraregistrerad personal vid varje arbetspass som delar medicin.
Personalstyrkan arbetar enligt följande:
Måndag – fredag
100 % Vik. äldreomsorgsledare
100 % Sjukskötare
77,42 % Dagvårds-sysselsättningsnärvårdare (100% är inrättad)
100 % lokalvårdare
Natt
Tre 67 % närvårdare natt i periodarbete, jobbar ensam natt
Periodarbete måndag-söndag
77,42 % närvårdare (100% är inrättad)
100 % närvårdare
100 % närvårdare
100 % närvårdare
75 % närvårdare
100 % närvårdare, ej kompetent
75 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej kompetent
50 % närvårdare, ej tillsatt
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Soc: § 78
Nattberedskap
Finns ingen rutin eller beslut om vem som har nattberedskapen. Nu ”pusslas” det eftersom
den som har nattberedskap måste vara ledig åtminstone förmiddagen om det blir en
utryckning.
På helgerna blir det ofta luckor i arbetspassen mitt på dagen med anledning av halv-och
deltidspersonal.
Arbetsuppgifter som tar mycket av arbetstiden är bl a tvättstugan, sopsortering, matbrickor och
posthantering. Dessutom har vårdpersonalen hand om dukning och servering av morgonmål,
eftermiddagskaffe och kvällsmål samt att de diskar efter lördag- och söndag morgonmål.
Vårdpersonalen hjälper också till med servering lunch o middag.
Förslag
Eftersom det är svårt att få valviraregistrerad personal samt att det förekommer många uppgifter
som inte kräver valviraregistrerad personal anhåller socialnämnden i tilläggsbudgeten 2020 hos
kommunstyrelsen om ett anslag stort 8000 € för ett tillfälligt arbetsavtal som vårdbiträde 100 %
under tiden 19 oktober – 31 december 2020, som arbetar måndag-fredag.
BESLUT:
Godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.
---------------------------------------------------------
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ANNAGÅRDEN VÅRDBITRÄDE NYTT ARBETSAVTAL 1.1.2021
Soc: § 79
Det finns för lite tid för kundarbete inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsbranschen i riket
har inlett läroavtalsutbildningar av vårdbiträden som ska underlätta personalbristen inom
äldreomsorgen.
Det är dessutom svårt att få valviraregistrerad personal till omsorgen samt att det förekommer
många uppgifter som inte kräver valviraregistrerad personal (se föregående § 78/14.10.2020).
Sjukskötarna och närvårdarna är i nuläget tvungna att utföra arbetsuppgifter som innebär att de
i mindre utsträckning har tid för det egentliga vård- och omsorgsarbetet som de är utbildade för.
Ifall anslag för ett nytt arbetsavtal som vårdbiträde beviljas i budgeten för 2021 skulle
vårdpersonalen få mera tid att koncentrera sig på att vårda/sköta klienterna. Vårdbiträdet ska
inte ersätta nårvårdarna och vårdbiträdets arbetsuppgifter kräver inte närvårdar- eller
sjukskötarutbildning. Vårdbiträdet deltar inte i den medicinska vården.

Förslag:
Socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att anslag för ett nytt arbetsavtal som
vårdbiträde 100 % från 1.1. – 31.12.2021 upptas, som ett tillfälligt arbetsavtal under ett provår
som sedan ska utvärderas.

BESLUT:
Godkänns.
--------------
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TILLÄGGSBUDGET 2020
Soc: § 80
Socialnämnden bör omfördela anslag i budgeten för år 2019 inom nämndens
verksamhetsområden samt anhålla om tilläggsanslag ifall omfördelningen inte räcker till.
Omfördelning/anhållan om tilläggsbudget skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
16.10.2020.
Förslag:
Socialnämnden besluter att anhålla hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag och omfördelning
enligt följande:
3.00 Institutionsvård
3.01 Övrigt socialväsen
3.03 Handikappservice
3.16 Övrig hemservice
3.30 Specialomsorg
3.34 Annagården

+
20
2.000
+ 32.000
5.000
+ 60.273
+ 38.000

Sammanlagt:

+ 123 293

Tidigare beviljade:
Beviljat anslag handikappservice
Sammanlagt:

+ 1.500
+ 1.500

Bilaga nr 5 § 80/14.10.2020

BESLUT:
Godkänns.
--------------
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VÅRDUTREDNING BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 81
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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:
§ § 69, 73-74
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna. §§ 70-72, dessutom § 76 vilken har strukits från dagordningen. § 79-81.
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 75, 77, 78
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.
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 46 § socialvårdslagen anföras över följande paragrafer;
§
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.
Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärsmyndighet

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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