GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
3.4.2019

Sammanträdestid

Nr
2/19

Onsdagen den 3 april 2019 kl. 18.00 – 19.40

Kommunkansliet i Geta
Beslutande
x Berndtsson Kjell, ordförande - Åkerholm Christer
- Nordlund-White Gunnel, v.ordf - S-Carlsson Marie-Louise
x Sjöblom Mats
- Granqvist Conny
x Berndtsson-Öhberg Erica
- Asp-Gottberg Marianne
- Henriksson Gunnel
- Andersson Camilla

Föredragande

x Eklund Paulina, socialchef
x Gustav Blomberg, kommundirektör § 21

Övriga närvarande

-

Paragrafer

§§ 14 - 22

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kjell Berndtsson

Paulina Eklund

Protokolljustering

Geta den 3.4.2019 på kommunkansliet

Mats Sjöblom
Protokollet framlagt till
påseende

Geta den 10.4.2019

Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Paulina Eklund, sekreterare
Geta den
2019

Underskrift

Barbro Jansson, byråsekreterare

Erica Berndtsson-Öhberg

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

SOCIALNÄMNDEN

Utfärdat den
26.3.2019

Sammanträdestid

Onsdagen den 3 april 2019 kl 18.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Geta

Ärenden:
14
15
16
17
18
19
20
21
22

§ Konstatera laglighet och beslutförhet
§ Protokolljusterare
§ Föredragningslistan
§ Delgivningar
§ Delgivning av tjänstemannabeslut
§ Budgetuppföljning januari-februari 2019
§ bokslut och verksamhetsberättelse 2018
§ Anmärkningar enligt lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
§ Personalärende: anhållan om högre lön eller arvode

------

Kjell Berndtsson, ordförande, enligt uppdrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

14-16

Sida
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 14
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutfördhet med hänsyn till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 15
I tur att justera protokollet är NN och NN.
Till protokolljusterare valdes Mats Sjöblom och Erica
Berndtsson-Öhberg, protokollet justeras direkt efter
sammanträdet.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 16
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.:
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

17
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DELGIVNINGAR
SocN § 17
Kommunstyrelsen
KST 13.2.2019 § 21 Utbetalning av obehörighetsavdrag
KST 5.3.2019 § 40 Lön för personliga assistenter inom handikappservicen

Ålands hälso- och sjukvård
Inbjudan till diskussion gällande gemensamma ärenden 7.5.16, socialchef och tf
äldreomsorgsledare

Ålands omsorgsförbund
Sommarjobb för ungdomar 16-17 år inom boendeverksamheterna i juli månad

Muntlig delgivning
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

18
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DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
SocN § 18
Barnatillsyn
2019
§§ B-2190001
Äldreomsorg
2019
§
Personal, äldreomsorg 2019
§
Personal soc.
2019
§§ 3-4
Handikapp
2019
Barnskydd
2019
§§ BS-MB §§ 2190005-2190008
Utkomststöd
2019
§§ U 2190020-2190028
Föreb. Utkomststöd
2019
§ 2180001-2180003
Socialvårdslagen
2019
Stöd för närståendevård 2019
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

19
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BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 2019
SocN § 19
Bilaga: Budgetuppföljning januari-februari
Budgetuppföljningen för januari-februari 2019 visar att kostnaderna är
inom de budgeterade medlen förutom för anstalttjänster för åldringar,
Oasen.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar informationen till kännedom
Beslut:
Socialnämnden antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

20
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BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
SocN § 20
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för socialnämnden 2018
För Socialnämndens två uppgiftsområden var verksamhetsbidraget
-1 546 219 € vilket är 101 % mot budget. Budgeterade medel för året
var – 1 535 628 €, inklusive utökning av ram med – 95 000 euro pga.
oförutsedda kostnader inom barnskydd samt ökade kostnader för
handikappservice och utkomststöd.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget till bokslut och
verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2018 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

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

21
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ANMÄRKNING ENLIGT LAG OM KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER
INOM SOCIALVÅRDEN
SocN § 21
Bilaga:

Anmärkning inkommen 28.1.2019
Beslut HS-2190001, fattat 23.1.2019
Kommundirektörens redogörelse, 25.3.2019
Protokoll hörande, 12.2.2019

Kommuninvånare NN har gjort anmärkningar enligt lag om klientens
ställning och rättigheter inom socialvården. Kommundirektrörens
redogörelse som bilaga inklusive protokoll från hörande. Anmärkningen
som bilaga.
Bilagorna är konfidentiella med hänsyn till att det framkommer uppgifter
om hälsotillstånd.
ÅMHMs myndighetsbeslut MB-2019-5 uppmärksamgör
socialförvaltningen på att vid anmärkningsförfarandet iaktta
bestämmelser om jäv i 24 § i förvaltningslagen. Därav har ärendet
beretts av kommundirektören.
Kommundirektörens förslag:
Socialnämnden beslutar att skicka kommundirektörens redogörelse av
den 23.3.2019 till Ålands ombudsmannamyndighet
(Klientombudsmannan) som svar på anhängiggjorda anmärkning.
Beslutet delges ÅMHM samt Klientombudsmannan.
Paulina Eklund anmälde jäv. Socialnämnden beviljade jäv och hon
avlägsnade sig från mötesrummet och deltog ej i behandlingen av
ärendet.
Beslut: Enligt förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 3.4.2019

22
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PERSONALÄRENDE: ANHÅLLAN OM HÖGRE LÖN ELLER ARVODE
SocN § 22
Bilaga:

Anhållan

En av kommunens personliga assistenter anhåller om högre lön/arvode
till följd av merarbete. Anhållan inkom den 1.3.2019 men ärendet har
muntligen anhängiggjorts den 8.1.2019 och diskuterats innan det. Av
anhållan framkommer sökandes motiveringar.
Bilagan är konfidentiell med hänsyn till att det framkommer uppgifter
om hälsotillstånd.
Kommunstyrelsen fastställde den 5.3.2019 § 40 den uppgiftsrelaterade
lönen för personlig assistent till 2 230,56 euro/månade enligt AKTA
lönesättningskod 04PER010 (13,68 euro/h).
Den personliga assistenten har grundlön enligt 04PER010 samt
arbetserfarenhetstillägg. Eventuell möjlighet till personligt tillägg enligt
AKTA bör utredas av arbetsgivaren.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden delegerar ärendet vidare till det organ eller tjänsteman
som beslutar om personligt tillägg enligt AKTA.
Beslut:
Konstateras att kommunen håller på att utarbeta ett nytt system om
personliga tillägg enligt AKTA. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum 3.4.2019

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:§§ 17, 19-21
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 14-16, 18, 22
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: §§ 14-16, 18, 22
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

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum 3.4.2019

SOCIALNÄMNDEN

Sida
11

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: 13
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

10.4.2019

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Socialnämnden

§ nr

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum 3.4.2019

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den

10.4.2019

Sida

Utdragets riktighet bestyrkes

