GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
18.4.2018

Sammanträdestid

Nr
1/18

Onsdagen den 18 april 2018 kl. 18.30 – 20.00

Kommunkansliet i Geta
Beslutande
X Berndtsson Kjell, ordförande
X Nordlund-White Gunnel, v.ordf
- Sjöblom Mats
X Berndtsson-Öhberg Erica
X Henriksson Gunnel

X Åkerholm Christer (åhörare)
- S-Carlsson Marie-Louise
- Granqvist Conny
- Asp-Gottberg Marianne
- Andersson Camilla

Föredragande

X Eklund Paulina, socialchef

Övriga närvarande

- Camilla Andersson, kommunstyrelsens ordförande
X Agneta Finckenberg-Eriksson
- Gustav Blomberg, kommundirektör

X Sandra Elmén, ekonom, §§ 1-4, 7
Paragrafer

§§ 1 - 11

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kjell Berndtsson

Paulina Eklund

Protokolljustering

Geta den 20.4.2018 på kommunkansliet

Gunnel Nordlund-White
Protokollet framlagt till
påseende

Geta den 25.4.2018

Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Paulina Eklund, sekreterare
Geta den
2018

Underskrift

Barbro Jansson, byråsekreterare

Gunnel Henriksson

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

Utfärdat den
11.4.2018

Sammanträdestid

Onsdagen den 18 april 2018 kl 18.30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Geta

Ärenden:
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet
2 § Protokolljusterare
3 § Föredragningslistan
4 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
5 § Socialnämndens preliminära sammanträdestider 2018
6 § Geta cancerfonds årsberättelse för år 2017
7 § Budgetuppföljning januari-mars
8 § Inkommen skrivelse
9 § Delgivningar
10 § Delgivning av tjänstemannabeslut
11 § Ålands landskapsregering, begäran av kommunen kring utveckling av äldreomsorgen
------

Kjell Berndtsson, ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

1-3

Sida
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 1
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutfördhet med hänsyn till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 2
I tur att justera protokollet är NN och NN. Till
protokolljusterare valdes Gunnel Nordlund-White och
Gunnel Henriksson. Protokolljustering på kommunkansliet
i Geta den 20.4.2018 kl. 09.00
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 3
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

4
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BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
SocN § 4
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för socialnämnden 2017
För
Socialnämndens
två
verksamhetsområden
var
verksamhetsbidraget -1 506 876 €. Budgeterade medel för året var 1 709818 €, inklusive utökning av ram.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget till bokslut och
verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2017 och beslutar
översända den till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

5
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SOCIALNÄMNDENS PRELIMINÄRA SAMMANTRÄDESTIDER 2018
SocN § 5
Ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden under 2018 har
uppgjorts enligt följande:
 Onsdagen den 6.6.2018 kl. 18.00 på kommunkansliet
 Onsdagen den 12.9.2018 kl 18.00 på kommunkansliet
 Onsdagen den 14.11.2018 kl. 18.00 på kommunkansliet
Sammankallande av nämndens ledamöter sker i samband med
distribution av föredragningslistan eller i undantagsfall per e-post.
Om behov uppstår kan socialnämnden sammankallas även vid andra
tidpunkter.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar att preliminärt sammanträder enligt
ovanstående under 2018. Sammankallande sker i samband med
distribution av föredragningslistan 4 dagar innan sammanträdet.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

6
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GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2017
SocN § 6
Bilaga:

Geta cancerfonds årsberättelse 2017

Socialnämnden beslutade den 28.05.2015 32 § om ändring av
delegeringsordning för ärenden gällande ansökan om medel ur
cancerfonden i Geta kommun samt principerna för beviljande av
medel ur cancerfonden. Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond ska
socialchefen uppföra årsberättelse över fonden som skall godkännas
av socialnämnden innan den inlämnas till kommunfullmäktige.
Årsberättelse för 2017 som bilaga. Under 2017 inkom två ansökningar
och två cancerbidrag beviljades och utbetalades.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2017
och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i
enlighet med fondens stadgar.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018
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BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-MARS
SocN § 7
Bilaga: Budgetuppföljning Januari-Mars
Budgetuppföljningen för januari-mars 2018 visar att kostnaderna är
inom de budgeterade medlen. Under den allmänna sociala
verksamhetens kostnader saknas kostnaderna för färdtjänst vilka för
samma tidpunkt året innan uppgick till ca 18 000 euro.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar informationen till kännedom
Beslut:
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

8
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INKOMMEN SKRIVELSE
SocN § 8
Bilaga:

Skrivelse, inkom 24.1.2018 (konfidentiell)
Följebrev, daterat 31.1.2018 (konfidentiell)

Kommuninvånare NN har den 24.1.2018 inkommit med en skrivelse
riktad till Geta socialnämnd. Skrivelsen som bilaga, delas ut under
sammanträdet. Bilagan är konfidentiell med hänsyn till att det
framkommer uppgifter om hälsotillstånd.
Av skrivelsen framkommer att NN inte anser att hen fått den hjälp hen
behöver av Geta kommun. NN anser inte att hen blivit kontaktad enligt
överenskommelse för att boka tid för hembesök till följd av behov av
hemhjälp. NN är missnöjd med äldreomsorgsledarens och
socialhandledarens agerande i ärendet och anser att de gör sig
skyldiga till tjänstefel. NN anser att socialhandledaren skall erhålla
varning och att äldreomsorgsledaren skall avsättas från sin tjänst.
Socialchefen har begärt in ovanstående tjänstemäns redogörelser i
ärendet. Den 4.12.2017 kontaktade NN socialhandledaren per telefon.
Den 7.12.2017 sände socialhandledaren ett skriftligt brev där det
framgick att NN själv skall ta direkt kontakt till äldreomsorgsledaren.
Enligt äldreomsorgsledaren har ingen kontakt tagits i december,
däremot ett samtal (ej av NN, eventuellt av sjukhusets socialkurator?) i
januari 2018. Äldreomsorgsledaren svarade att hemhjälp inte kunde
beviljas så snabbt (samma dag) men att NN själv kunde ta kontakt om
hjälpbehovet kvarstod. NN har inte ringt. Äldreomsorgsledaren ringde
sedan upp NN men då hade hon inte längre något hjälpbehov.
Socialchefen konstaterat att det inte finns grund för de yrkanden som
förs fram i skrivelsen. Äldreomsorgsledaren och socialhandledaren har
inte försummat sin tjänsteutövningsplikt utan åtnjuter fortsättningsvis
nämndens förtroende. Skrivelsen föranleder således inga vidare

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018
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SocN § 8 fortsätter
åtgärder. Socialchefen begär att Socialnämnden bekräftar
ovanstående.
Socialchefen har den 31.1.2018 skriftligen meddelat NN att skrivelsen
behandlas vid nästa sammanträde och att mötedatum ej var fastslaget
samt uppmanat NN att ta kontakt med äldreomsorgsledaren om NN har
behov av hemservice.
Socialnämnden bekantade sig med skrivelsen under sammanträdet
samt följebrevet. Skrivelsen och följebrevet som bilaga till beslut.
Bilagan är konfidentiell.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar skrivelsen till kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade skrivelsen till kännedom.
Konfidentiell bilaga till beslut.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018

9
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DELGIVNINGAR
SocN § 9
Ålands förvaltningsdomstol
21.2.2018 beslut 5/2018

Institutet för hälsa och välfärd, THL
2.1.2018 Inlämning av uppgifter för statistiken över barnskyddet 2017
8.1.2018 Inlämning av uppgifter för statistiken över underhåll och vårdnad om barn
2017 (inlämnad 11.1.2018)
10.1.2018 Inlämning av uppgifter för statistiken över utkomststödet år 2017

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
4.1.2018 Social verksamhetsstatistik 2017

Social- och hälsovårdsministeriet
Kommuninfo 7/2017 Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med
01.01.2018
Kommuninfo 5/2017 Vårdarvoden inom närståendevården 2018
Kommuninfo 5/2018 Placering av barn från utlandet i Finland eller från Finland i ett
annat land

Ålands landskapsregering
5.12.2017 Beslut 145 S2*/147 S2/148 S2, Medel för utvecklingsarbete eller forskning
med åländsk anknytning inom barnskydd. /
*Beviljas 2500 euro till de norråländska socialkanslierna
5.12.2017 Information om vissa indexjusteringar inom socialvården
9.1.2018 Socialvårdsplan 2018-2022, finns under adress:
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplan-aland-0

9.3.2018 Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldresomsorg

Folkhälsan
11.1.2018 Aktuellt inom ANDTS-området: våren 2018

Ålands hälso- och sjukvård
Anvisning, utskrivningsklar patient inom Ålands hälso- och sjukvård (

Åland fountainhouse/Pelaren
19.1.2017 Verksamhetsberättelseför2017, verksamhetskostnader för 2018 etc

Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet
Brev, dnr 2018-275-4 begäran om uppgifter
Brev, dnr 2018-277-2 begäran om uppgifter
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018
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Oasen boende- och vårdcenter
16.2.2018 Begäran om intresseanmälan för att omvandla institutionsplatser till
effektiverat serviceboende

Ålands omsorgsförbund kf
Sammanträdesprotokoll 28.2.2018 § 16
Rättelseyrkan inlämnad 22.3.2018

Personal socialkansliet
Socialchef och socialarbetare har deltagit i utbildning ”Brott mot barn” mars-maj 2018
Socialarbetaren moderskapsledig fr.o.m. 10.07.2018, vikarierekrytering är igång

Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade delgivningarna för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018
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DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
SocN § 10
Barnatillsyn
Äldreomsorg
Personal
Handikapp
Barnskydd

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Utkomststöd

2017
2018
Socialvårdslagen
2017
2018
Stöd för närståendevård 2018

§§ B-2170006-2170007
§§ B-2180001-2180003
§§ 1-6
§§ 1-2
§§1-10
§§ HS-MB 2170007-2170019
§ HS 2180001
§ BS-MB2170004
§§ BS-PE 2170027-2170029
§§ BS-MB §§ 2180001-2180009
§§ BS-PE §§ 2180001-2180003
§§ U-TUM 2170042-2170052
§§ U 2180001-21800026
§§ SL-TUM 2170003-2170014
§§ SOC 2180001
§§ NÄRST 2180001-2180002

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 18.4.2018
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERING, BEGÄRAN AV KOMMUNEN KRING
UTVECKLING AV ÄLDREOMSORGEN

SocN § 11
Bilaga:

Ålands landskapsregering, Begäran om uppgifter om
utveckling av kommunernas äldreomsorg
Förslag till utlåtande

Landskapsregeringen begär att kommunerna senast den 15 maj 2018
inkommer med svar på hur kommunerna kommer att utveckla sin
äldreomsorg. Utmaningarna är en ökande finansieringsproblematik
som stärker kraven på effektiv resursanvändning, rekrytering av
tillräcklig och behörig personal och att tyngdpunkten flyttas mot
förebyggande och tidiga insatser.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att socialnämnden omfattar förslaget till utlåtande och tillsänder det
Ålands Landskapsregeringen.
Socialchefens förslag:
Att socialnämnden omfattar förslaget till utlåtande och tillsänder det
Ålands Landskapsregeringen.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum 18.4.2018

SOCIALNÄMNDEN
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 4, 6, 9
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 1-3, 5, 7-8, 10-11
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
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 Geta, Getavägen 2115, AX – 22 340 Geta
Paragrafer: 1-3, 5, 7-8, 10-11
Yrkandet skall 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. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera
fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas
av den som framställer det.
BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum 18.4.2018

SOCIALNÄMNDEN
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I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär på den grunden att
1)
2)
3)

beslutet tillkommit i felaktig ordning,
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, Torggatan 16A, 22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, Torggatan 16A, 22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum 18.4.2018

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 25.4.2018

Sida

Utdragets riktighet bestyrkes

