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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Socialnämndens protokoll 18.11.2020
ARBETSBESKRIVNING hemhjälpare, uppdaterad
ARBETSBESKRIVNING närvårdare, uppdaterad
ARBETSBESKRIVNING lokalvårdare, uppdaterad
ARBETSBESKRIVNING köksbiträde, uppdaterad
ANSÖKAN periodplats, konfidentiellt
ANHÅLLAN permanent plats, konfidentiellt
DAGHEMMET MYRAN, tillfälligt arrangemnag, konfidentiellt
ÅMHM, klagomål, konfidentiellt
DELGIVNING Skrivelser och beslut
AVTAL OM KÖP av tjänster, hemservice, boendeservice, institution…
SAMVERKANSAVTAL hemvård
ÖVRIGA ÄRENDEN

Bilaga – Anvisning om rättelseyrkande
----------------Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
21.12.2020
-----------------

Lis Karlsson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 11.12.2020
Föglö, 11.12.2020
Intygar
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Soc: § 108
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 lagligt sammankallat och beslutsfört.
---------------------------------VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Soc: § 109
BESLUT: Till protokolljusterare utses Margaretha Karlsson och Gunilla Hagman med
Stefan Eriksson som protokolljusterarersättare.
Protokollet justeras senast måndag den 21.12.2020 före kl.15.00.
---------------------------------GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Soc: § 110
BESLUT: Paragraferna har fått fel nummer. Den första § bör ändras till § 108, därefter
fortsatt numrering. Föredragningslistan kompletteras med § 124, Anhållan om
tilläggsanslag.
Föredragningslistan godkänns för övrigt.
---------------------------------PROTOKOLL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL 18.11.2020
Soc: § 111
Framföres eventuella anmärkningar gällande socialnämndens protokoll 18.11.2020.
BESLUT: Socialnämnden protokoll från 18.11.2020 föranleder inga anmärkningar.
----------------------------------
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ARBETSBESKRIVNING HEMHJÄLPARE, UPPDATERAD
SOC: § 112

Arbetsbeskrivningen för hemvårdare (hemtjänst) är föråldrad och bör uppdateras.

Bilaga 1: Arbetsbeskrivning för hemvårdare.

Förslag:
Arbetsbeskrivning för hemvårdare fastställs i enlighet med bilagt förslag. Titeln hemhjälpare
ändras till hemvårdare.

BESLUT: Godkänns
------------------------------------------------
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ARBETSBESKRIVNING NÄRVÅRDARE, UPPDATERAD
Soc: § 113

Arbetsbeskrivningen för närvårdare är föråldrad och bör uppdateras.

Bilaga 2: Arbetsbeskrivning för närvårdare.

Förslag:
Arbetsbeskrivning för närvårdare fastställs i enlighet med bilagt förslag.

BESLUT:
Godkänns
--------------------------------------
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.
ARBETSBESKRIVNING LOKALVÅRDARE, UPPDATERAD
Soc: § 114

Arbetsbeskrivningen för lokalvårdare på Annagården är föråldrad och bör uppdateras.
Bilaga 3: Arbetsbeskrivning för lokalvårdare på Annagården.

Förslag:
Arbetsbeskrivning för lokalvårdare på Annagården fastställs i enlighet med bilagt förslag.

BESLUT:
Godkänns
--------------------------------
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ARBETSBESKRIVNING KÖKSBITRÄDE, UPPDATERAD

Soc: § 115
Arbetsbeskrivningen för köksbiträde på Annagårdens kök bör uppdateras.
Bilaga 4: Arbetsbeskrivning för köksbiträde på Annagårdens kök.

Förslag:
Arbetsbeskrivning för köksbiträde på Annagårdens kök fastställs i enlighet med bilagt förslag.

BESLUT:
Godkänns
---------------------------
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ANSÖKAN PERIODPLATS (KONFIDENTIELLT)

Soc: § 116
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ANHÅLLAN PERMANENT PLATS (KONFIDENTIELLT)

Soc: § 117
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DAGHEMMET MYRAN, TILLFÄLLIGT ARRANGEMNAG, KONFIDENTIELLT

Soc: § 118
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ÅMHM, KLAGOMÅL, KONFIDENTIELLT

Soc: § 119
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DELGIVNING Skrivelser och beslut
Soc: § 120
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut:
Socialsekreterarens beslutsprotokoll §§ 224- 237 under tiden 14.11.2020-16.12.2020
- §231/2020 Barbro Engdahl, uppsägning av arbetsavtal personlig assistent 38,28 %,
25.12.2020.
- §233/2020, Anna Wickström uppsägning av arbetsavtal personlig assistent 28,72 %,
31.12.2020.
- § 235/20. Inger Sundbloms befattning som vårdare på 55 % inom kommunens äldreomsorg
kompletteras med 15 % extra av Marlena Kullbäcks partiella vårdledighet)från 1.1.2021 –
28.2.2021.
- § 237/20. Marica Fyrvalls vikariat som lokalvårdare 100% av heltid vid Annagården förlängs
för tiden 1.2 – 30.5.2021.
Under tiden 14.11.2020-16.12.2020
beviljade dagvårdsplatser
beviljade ändringar av dagvårdstider
beslut om fastställande av faderskap
beviljade närståendestöd
beviljade utkomststöd (december)
beviljade kontrakt omsorghemmet lägenhet
uppsägning omsorghemmet lägenhet
beviljade uppsägningar personal
beviljade hyresavtal pensionärslägenhet

2 st
2 st
1 st
1 st
3 st
1 st
1 st
2 st
1 st

Kommundirektörens beslutsprotokoll
- § 117/20. Bevilja Ulrica Skarén semester den 29.11.2020.
- § 123/20. Äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt har beviljats fortsatt studieledighet för tiden
1.2 – 30.5.2020. Nuvarande vikarie Anne Lund har tillfrågats om intresse för att under tiden
1.1-30.5.2021 vikariera Heli och därvid tackar ja.
- § 122/20. Bevilja vik. barnskötare Johan Eriksson arbetsledighet den 10.12.2020.
- § 124/20. Bevilja vik. barnskötare Johan Eriksson semester den 12.12.2020 samt 2830.12.2020.
- § 125/20. Bevilja Jonathan Gåvefeldt personlig assistent arbetserfarenhetstillägg.
- § 127/20. Omplacering/förlängning Helena Gustavsson från lokalvårdare till vik. vårdare för
tiden 01.02 – 30.5.2021.
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Soc: §
Kommunstyrelsen
- § 190/20. Äldreomsorgschef, tjänstebeskrivning.
- § 191/20. Äldreomsorgsledare, tjänstebeskrivning.
- § 193/20. Hemservice utökning av arbetsavtal som hemvårdare.
- § 195/20. Annagården nytt arbetsavtal som vårdbiträde.
- § 198/20. Barnomsorgschef tjänstebeskrivning.
- § 199/20. Daghemsföreståndare tjänstebeskrivning.
Kommunernas socialtjänst ( KST )
- 12.11.2020. Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021.
- 17.11.2020. Kommunernas socialtjänst Protokoll 15/20 11.09.2020, §207.
- 17.11.2020. Praktisk information inför överlåtelsen nr 5/2020.
- 19.11.2020. Korrigering av informationsunderlag Socialvården på Åland samordnas.
- 24.11.2020. Korrigering av informationsunderlag Socialvården på Åland samordnas (igen).
- 4.12.2020. Praktisk information inför överlåtelsen nr 7/2020.
- 9.12.2020. Nr 9 av KST-nytt med information bland annat om servicenivåer och ny
ekonomichef vid förbundet.
- 10.12.2020. Användning av utvidgat förebyggande utkomststöd till följd av covid-19.
KELA INFO
-1.12.2020. Uppgifter till FPA om förmåner som betalas till kommunen senast 14.12.2020.
Övrigt
- 10.11.2020. Statskontoret, uppskattning av behovet av anslag frontveteraner för 2021.
- 18.11.2020. Åda, Protokoll från senaste mötet.
- 24.11.2020. ÅHS, korrigerat förslag till samarbetsavtal.
Ålands landskapsregering
- 18.11.2020. Information om undervisningsförvaltning – utbildning barnomsorgsledare.
- 26.11.2020. Ålands landskapsregerings reviderade handlingsplan för hantering av covid-19
epidemin på Åland.
- 26.11.2020. Förtydligande från landskapsregeringens socialvårdsbyrå gällande
behörighetskrav inom äldreomsorg och registrering i Valviras register.
- 2.12.2020. Information från Ålands landskapsregerings socialvårdsbyrå om vissa
indexjusteringar inom socialvården 2021.
- 3.12.2020. Begäran från Ålands landskapsregerings socialvårdsbyrå gällande uppföljning av
utvidgad användning av förebyggande utkomststöd till följd av covid-19.
SOCIALNÄMNDEN
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Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Lis Karlsson, soc. sek.
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Socialsekreteraren informerar
- Köksmöte Annagården den 2.12.2020.
- Avtal på gång med handledning och stöd för ledarskap 2021.
- ÄO-protokoll 2, 2020.
- Av särskilda skäl har KST bett att Föglö förlänger arbetsavtal för personliga assistenter
till 30.6.2021.
- Ålands landskapsregering angående utbetalning av språkstöd till barn i barnomsorgen med
annat modersmål än svenska 2020. Föglö kommun: 2 686,00 euro.
- Avslutande drogförebyggande gruppens bankkonto. Disponibla medel är: 132,07 €
- Annonser lediga jobb ute.
-------------------------------------------------
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AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER, HEMSERVICE, BOENDESERVICE, INSTITUTION
Soc: § 121
KST har skickat avtalsförslag om köp av tjänster om boende och hemservice inom ÄO.
PuB -avtalet ska vara som en bilaga till varderas avtal.
Det är bråttom att få dessa avtal i hamn innan årsskiftet.

Bilagor: 5. Avtal om köp av tjänster hemservice
6. Avtal köp av tjänster boendeservice institution
7. PuBavtal boendetjänster

.
Förslag:
Socialnämnden tecknar avtal om köp av tjänster om boende och hemservice inom ÄO enligt
bilagor samt för PuBavtal. Kommundirektören befullmäktigas underteckna avtalen.

BESLUT:
Godkänns
-------------------------------
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SAMVERKANSAVTAL HEMVÅRD
Soc: § 122
Ålands kommunförbund har skickat ett förslag till samverkansavtal för hemvård i enlighet med
20 § Socialvårdslagen och 38a § Hälso- och sjukvårdslagen samt 3 § 2.mom
Landskapsförordning om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård.
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr112.pdf
Det föreslagna samverkansavtalet om hemvård har tagits fram genom samarbete mellan
ÅHS, Kommunernas socialtjänst och Ålands kommunförbund. Förordningen som reglerar
detaljerna i samverkansavtalet gavs 5.11.2020, vilket innebär att arbetet med framtagande av
avtalsutkast har skett med en viss brådska. Trots detta har en förankrings- och
informationsprocess skett i förhållande till kommunernas äldreomsorgsledare.
Kommunerna och de kommunalförbund som berörs (Oasen, KST) bör godkänna detta
samverkansavtal i behörigt organ inom detta år, i enlighet med vad som framkommer av 3 §
2.mom LF om samverkansavtal.
Lagstiftaren har inte reglerat möjligheten att inte godkänna detta avtal, som grundar sig på
lag, däremot skall samverkansavtalen enligt lag utvärderas och synpunkter på detta avtal kan
beaktas vid kommande revideringar.
Kommunerna och kommunalförbunden bör behandla avtalet i behörigt organ när detta är
möjligt. Förordningen stadgar om att avtalet skall vara behandlat senast 31.12.2020, men om
detta inte låter sig göras så bör avtalet ändå behandlas så fort som det är möjligt även om det
blir efter årsskiftet.
Bilagor: 8. Gemensamma utvecklingsområden
9. Avtal version
Förslag:
Socialnämnden godkänner avtalet enligt bilaga. Kommundirektören befullmäktigas
underteckna avtal.
BESLUT:
Godkänns
------------------------------------
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ÖVRIGA ÄRENDEN

Soc: § 123

BESLUT:
Inga övriga ärenden föreligger.
------------------------------------
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ANHÅLLAN TILLÄGGSANSLAG (KONFIDENTIELLT)

Soc: § 124
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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:
§ § 108.
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna: §§ 109-111, 120-123.
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 112-115.
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;
§§ 116-119. 124.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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