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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 25
Sammanträdet konstaterades lagligt sammankallat samt
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 26
I tur att justera protokollet är Gerd Bergman och Mats
Sjöblom.
Till protokolljusterare valdes Marie-Louise Samuelsson-C
och Conny Granqvist. Protokollet justeras fredagen den
17.3.2017 på kommunkansliet.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 27
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes
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BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016
SocN § 28


Bilaga: Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för
socialnämnden 2016

För
Socialnämndens
två
verksamhetsområden
var
verksamhetsbidraget -1 544 105 €. Budgeterade medel för året var 1 404 768 €, inklusive utökning av ram om 67 079 €. Överskridningen
ligger under verksamhetsområdet äldreomsorg.
Utkastet kommer att kompletteras med ytterligare nyckeltal till
sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget till bokslut och
verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2015 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 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes
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BEHOV AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM DET SOCIALA
VERKSAMHETSOMRÅDET
SocN § 19/15.2.2017

Socialförvaltningen i Finströms kommun handlägger all socialvård för
Finström och Geta inklusive äldreomsorg. Verksamheten leds av
socialchefen. Socialvården i Geta kan delas in i två områden;
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg (IFO). Under IFO hör
vuxensocialarbete, barnskydd, barnatillsyn, handikappservice, stöd för
närståendevård m.m. De ordinarie personalresursen (samtliga heltid)
på socialkansliet är: socialchef (socialarbetare), barnomsorgsledare
(arbetar endast för Finström), socialarbetare, socialarbetare med
ansvar för äldreomsorgen, familjearbetare och byråsekreterare.
Samarbetet regleras genom samarbetsavtal. Familjearbete är en
köptjänst av Sunds kommun, både Finström och Geta köper tjänsten
(Geta 20 %, Finström 80 %). Familjearbete utökades inför 2017.
Behovet av att organisera ovanstående verksamhet annorlunda har
funnits under en längre tid men sedan landskapslag om en kommunalt
samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) antogs har behovet blivit än mer
tydligt. Lagen innebär två olika utfall beroende på vilken del av lagen
som träder i kraft:
• ”Lag 1”: Erbjuder möjlighet för kommuner att organisera sig i
mer än ett socialvårdsområde om de kan påvisa att lagens syfte
fortsättningsvis kan uppnås.
•

”Lag 2”: Om kommunerna inte kan komma överens om ett avtal
(”lag 1”) inom den angivna tidsramen träder ”lag 2” i kraft. KST
organiseras genom att ÅOF ombildas till Kommunernas
socialtjänst.

Oberoende utfall ska Kommunernas socialtjänst ha en fullt fungerande
verksamhet den 1.1.2019. Oberoende utfall innebär KST en
verksamhet där barnomsorg och äldreomsorg inte ingår. För vidare
gränsdragningar, se
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/pr
otocol/nr26-2016-enskild-s2.pdf

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes
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KST medför således ett behov av omorganisering i kommunen. Det
bästa alternativet torde vara att kommunen separerar äldreomsorgen
och IFO så att IFO kan flytta över till KST utan att återigen behöva
omorganisera.
Samarbetsavtalet mellan Finström och Geta behöver uppdateras så att
det inte längre omfattar delar av Getas äldreomsorg. Kommunen har
redan inlett en omorganisering av nämndstrukturen som torde innebära
att Socialnämnden upphör per 31.12.2017. Detta skulle innebära en
minskad arbetsmängd för socialchefen.
Under tiden snarast t.o.m. 31.12.2018 (KST träder i kraft 1.1.2019)
föreslås socialkansliet ha följande personalresurser (för att handlägga
IFO för Finström och Geta kommun), alla heltid: Socialchef,
socialarbetare, familjearbetare och socialhandläggare (NY! arbetar
dock 20 % för barnomsorgen i Finström). Dvs. en heltidstjänst mindre
än i dag. Inbesparing på årsbasis ca 45 000 euro (observera, mindre
kostnader kan tillkomma till följd av omorganiseringen vilket medför att
inbesparingen inte blir fullt 45 000 euro, medel måste också avsättas
för köp av tjänst). Ovanstående personal torde sedermera överflyttas
till KST.
En minskning/omfördelning av socialkansliets personal motiveras av
följande:
 Bedöms vara det smidigaste sättet att erhålla kontinuitet i
verksamheten i dagsläget.
 Utökat familjearbete möjliggör att socialarbetare arbetar i par
med familjearbetare (istället för att familjearbete enbart är en
stödåtgärd i barnskyddet). Detta medför dock att
familjearbetarnas tid inte bedöms räcka till förebyggande arbete
(arbete i familjer som inte har klientskap i barnskyddet) i någon
stor grad.
 Många av de arbetsuppgifter som tidigare utförts av
byråsekreterare har upphört/minskat bl.a. till följd av ny
lagstiftning, tekniska lösningar och dylikt. Det finns ytterligare
tekniska lösningar att införskaffa för att minska mängden
arbetstid inom olika områden. T.ex. plastkort för färdtjänst istället
för dagens biljetter m.m.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes
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Om ansvar över äldreomsorg lyfts av socialchefen frigörs
arbetstid för annat. Genom att inrätta en socialhandledare frigörs
arbetstid för socialarbetaren och socialchefen som då kan
koncentrera arbetstiden på uppgifter som kräver
socialarbetarebehörighet.
Socialkansliets personal har i dagsläget inte full semesterrätt (38
dagar) och man har befintliga lösningar med vårdledig personal
som arbetat extra (socialarbetare) samt extern
barnatillsyningsman (oklart om hen kan fortsätta).
Samarbetsavtalet med Sund och Saltvik är nu undertecknat och
innebär att kommunernas socialtjänstemän kan vikariera
varandra under kortare frånvaro. Samarbetsavtalet är gällande
så länge kommunens socialarbetare inte understiger två till
antalet.

Invånarnämnden i Finström kommer att behandla förslag om att inleda
arbetet med att omorganisera socialvården enligt ovanstående förslag.
Förslaget är bl.a. att socialchefen skall ta fram ett förslag till
tjänstebeskrivning för socialhandledare. Beroende av hur
Invånarnämnden beslutar i frågan kommer Geta kommuns
representanter att inbjudas till diskussionstillfälle/möte i ärendet för att
bl.a. överenskomma hur man arbetar vidare med ändringar i
samarbetsavtalet. Också Getas delegeringsordning kommer att behöva
ses över samt eventuellt också andra styrdokument.
Socialchefens förslag:
Föreslås att Socialnämnden antecknar informationen till kännedom och
att man så snabbt som möjligt inleder arbetet med att separera
äldreomsorgen från socialvården. Socialnämnden föreslås utse
eventuella representanter som skall delta i diskussioner tillsammans
med Finström gällande ovanstående förändringsförslag.
Beslut:
Socialnämnden beslutar anteckna informationen till kännedom och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om representant som
skall delta i diskussioner tillsammans med Finströms kommun gällande
ovanstående ändringsförslag.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes
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SocN § 29/15.3.2017


Bilaga: Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande socialvården



Bilaga: Förslag till nytt avtal: Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande
socialvården

Socialchefen har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan
Finström och Geta gällande socialvården, se bilaga. Förslaget har
presenterats för en grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande,
socialnämndens/invånarnämndens ordförande och kommundirektörerna för avtalskommunerna. Gruppen sammanträdde den
9.3.2017. Gruppen gav socialchefen mandat att fortsätta arbetet.
Invånarnämnden i Finström behandlar frågan den 21.3.2017 vid sitt
sammanträde.
Man är tvungen att göra ändringar i samarbetsavtalet då socialkansliet
(enligt nu liggande förslag) minskar på andelen personal samt ombildar
en tjänst. Förslaget är av utgångspunkten att man skall behöva ändra
så lite som möjligt. Förslaget är av utgångspunkten att Finström enbart
skall handlägga ”KST-ärenden” för Getas invånare, d.v.s. inte
äldreomsorg.
De största ändringar har gjorts i följande paragrafer:
§ 1 Att utrymmen i Geta skall hållas bemannade vid skiljt
överenskommen tidpunkt varje vecka har strukits. Motivering: Andelen
”drop in” kunder har varit mycket låg. Getas kommuninvånare kan boka
tid för sina socialvårdsärenden, personalen träffar dem sedan antingen
på Geta kommunkansli, hembesök eller på annan plats (t.ex. möten
hos samarbetspartners).
§ 5 Det som tidigare var bilaga 1 och 2 har nu skrivits in i paragrafen.
Getas andel av personalkostnaderna föreslås vara 70 andelar (idag
95), Finströms andel totalt 300 (idag 400). Ytterligare en kostnadspost
har lagts till som öppnar för Finströms kommun att fakturera Geta för
utgifter till följd av köp av externa tjänster/förordnande av extra
personalresurs som härrör sig till Getas ärenden (t.ex. vid arbetstoppar,
vårdnadsutredningar etc.) Detta måste godkännas av Geta på förhand.
§ 9 Tillägg, avtalet upphör då sammanslagning till följd av
Landskapslag om kommunalt samordnad socialtjänst träder i kraft.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017
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Nytt samarbetsavtal bör träda i kraft så snart som möjligt.
Om nämnderna går in för förslaget kommer det att innebära lägre
kostnader för båda avtalskommuner. Budgeterade löner enligt
nuvarande avtal innebär att Getas personalkostnader/år blir ca 60 395
euro. Enligt förslaget skulle de nya (minskade) personalkostnaderna
vara ca 46 050 euro. D.v.s. en minskning med ca 14 000 euro på
årsbasis. Övriga kostnader som Geta står för (kontorsmaterial, post,
internhyror etc.) uppgick 2015 till 12 264,96 euro. Enligt förslaget skulle
kostnaderna vara nästintill det samma, ca 12 000 euro på årsbasis.
Noteras bör att avtalsförslaget öppnar upp för möjlighet att fakturera för
extra medel där också Geta kan stå för en andel av köpta tjänster (t.ex.
vid arbetstoppar, vårdnadsutredningar och dylikt).
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget till nytt samarbetsavtal och sänder
det till Kommunstyrelsen för vidare godkännande.
Beslut
Socialnämnden beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige
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UTREDNING GÄLLANDE ELEKTRONISK HANTERING AV FÄRDTJÄNSTEN
SocN § 20/15.2.2017
Det finns ett behov av att förenkla hanteringen av färdtjänsten i
kommunen. Dagens system med biljetter tar oresonligt mycket
arbetstid att hantera. Färdtjänstbrukare har också efterfrågat plastkort
istället för biljetter.
Det finns åländska kommuner som övergått till elektronisk hantering av
färdtjänsten. Både Mariehamn och Jomala har valt Finlands
taxiförbunds system: TaxikortetPLUS. I detta system kan de flesta
taxiåkare använda befintliga terminaler som finns i taxin och ingen ny
utrustning krävs. Alla taxiåkare på Åland kan ansluta sig till systemet.
På tjänstemannanivå har saken diskuterats med övriga norråländska
kommuner. Intresse finns också där för övergång till elektroniskt
system, men frågan är dels beroende av vilka utökade kostnader det
medför för kommunen i förhållande till antalet färdtjänstbrukare.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda möjligheterna för
kommunen att starta upp en elektronisk hantering av färdtjänsten.
Socialchefen bör utreda vilka kostnader systemet påför kommunen,
huruvida de taxiåkare kommunen idag anlitar enkelt kan ansluta sig till
systemet samt övrigt som är av vikt för helhetsbedömningen.
Beslut:
Enligt förslag.
SocN § 30/15.3.2017


Bilaga: offert- och avtalsförslag, Taxiförbundet

Finlands taxiförbund tillhandahåller TaxikortetPLUS. Den 17.2.2017 har
projektchef Timo Hindström på taxiförbundet inkommit med en offert,
se bilaga.
I TaxikortetPLUS system kan de flesta taxiåkare använda befintliga
terminaler som finns i taxin och ingen ny utrustning krävs. Alla
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse
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Kommunfullmäktige
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taxiåkare på Åland kan ansluta sig till systemet. Mariehamn och
Jomala använder redan systemet och är nöjda. Enligt uppgift skall
TaxikortetPlus kunna tas i bruk inom några månader. Förändringen
påverkar färdtjänstklienterna till den del att de inte längre är i behov av
färdtjänstbiljetter utan istället har ett plastkort där deras biljetter laddas
månatligen.
För Getas del skulle kostnaderna för TaxikortetPLUS utgöras av:
 1 % kundprovision på resornas värde
 Faktureringsavgift 4,20 €/månadsfaktura.
 Avgift 12 €/kort
För taxiåkaren:
 1,29 % av resans värde för medlemmar i Taxiförbundet
 2,5 % för icke medlemmar
TaxikortetPLUS skickar en samlingsfaktura per månad. Övervakningen
av rätten till resor sker automatiskt. Avtalet gäller tills vidare men har en
månads uppsägningstid.
Socialkansliets personal ombesörjer att information når ut till berörda
färdtjänsttagare och taxiföretag i god tid före ibruktagningen.
Socialkansliets personal ombesörjer också att samtliga färdtjänsttagare
erhåller ett eget plastkort i god tid.
Kostnader för Geta kommun:
Geta - Färdtjänst
Handikappservice l.
Socialvårdslagen:
Totalt:

Antal
16
22
38

Kostnad (12€
/kort/år)
192 €
264 €
456 €

12 st månadsfakturor (a` 4,20 euro)= 50,40 euro.
1 % i kundprovison på 49 781,92 €, dvs ca 500 euro (HSL).
1 % av 5069,97 €, dvs ca 51 euro (SVL).
Inbesparing: tryckning av färdtjänstbiljetter.
Socialchefen har vetskap om samtliga personer som innehar
taxitillstånd i kommunen och ämnar kontakta dem inom kort. De är i
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd
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dagsläget inte medlemmar i Finlands taxiförbund, ibruktagningen av
kortet förutsätter inte heller det. Från tjänstemännens sida görs
bedömningen att det nya systemet preliminärt kan tas i bruk fr.o.m
01.06.2017. Medel för ändamålet bedöms finnas, men en eventuell
omfördelning kan behövas. Socialnämnden tar då ställning till detta
efter ibruktagningen.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar gå in för ett elektroniskt system för
färdtjänsten både enligt socialvårdsförordningen och
handikappservicelagen. Geta ingår avtal med TaxikortetPLUS och
godkänner fr.o.m. 1.6.2017 endast elektronisk överföring av
färdtjänstresor. Socialnämnden ger socialchefen fullmakt att
underteckna avtalet.
Beslut:
Socialnämnden beslöt att förorda inför Kommunstyrelsen att
kommunen ska gå in för ett elektroniskt system för färdtjänsten både
enligt socialvårdsförordningen och handikappservicelagen. Geta ingår
avtal med TaxikortetPLUS och godkänner fr.o.m. 1.6.2017 endast
elektronisk överföring av färdtjänstresor. Kommunstyrelsen beslutar
vem som undertecknar avtalet.

Protokolljusterarnas signatur
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DELGIVNINGAR
SocN § 31
Geta kommunstyrelse 15.2.2017 §§ 34-35
Ålands landskapsregering


Projektledare för projekt äldres psykiska ohälsa (ÅLR 2016/6135)

Mariehamns stad


Fältarnas årsrapport 2016

Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet


Anmälningspliktig socialservice (Dnr.: 2017-166-1)

Fixtjänst



Återbetalning för timanställda vid Fixtjänst år 2016
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Folkhälsan


Besök och kostnader vid Folkhälsans familjerådgivning 2016

Oasen boende och vårdcenter



Inbjudan till informationsmöte om dagverksamhet för personer med
minnessjukdomar 15.3.2017, kl. 13.30 på Oasen.
Principer för beläggning av obelagda platser (13.2.2107)

Muntlig delgivning
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom.
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TJÄNSTEMANNABESLUT
SocN § 32
Barnatillsyn
Äldreomsorg
Personal
Handikapp
Barnskydd
Utkomststöd
Förebygg utkomststöd
Socialvårdslagen

§§ §§§ §§ H-PE 2170003-2170007
§§ BS-PE 2170004-2170005
§§ U-TUM 2170007-217000X10
§ U-MB 2170001
§§ FU-TUM 2170002
§§ -

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till kännedom.
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AVGIFT FÖR FÄRDTJÄNST (HSL)
SocN § 33
Enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 § 2
mom. skall kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice
för en gravt handikappad person. I förordning om service och stöd på
grund av handikapp (759/1987) regleras färdtjänsten ytterligare.
Kommunen bör bevilja minst 18 enkelresor per månad som hör till det
dagliga livet förutom resor som är nödvändiga pga. arbete och studier.
De med behov av följeslagare beviljas ledsagarservice. Enligt § 6
förordning om klientavgifter inom social-och hälsovård (912/1992)
stadgas att för färdtjänst som ordnas för gravt handikappade kan
uppbäras högst en avgift som motsvarar den avgift som uppbärs i
offentlig trafik på orten eller därmed jämförbar skälig avgift.
Kommunens verksamhetsföreskrifter för handikappservice innehåller
riktlinjer kring färdtjänst.
Färdtjänstmottagare beviljas rätt till färdtjänst jämte ledsagarservice för
minst 18 enkelresor per månad förutom resor pga. arbete eller studier.
Åland har lagstiftningsbehörighet gällande trafikfrågor, därmed
bestäms linjetrafikens taxor av Ålands landskapsregering. Färdtjänstmottagare betalar för varje enkelresa en avgift (självrisk) i enlighet med
linjetrafiktaxan för personfordran med buss i yrkesmässig trafik i
enlighet med Ålands författningssamling nr 24/2011. Geta har tillämpat
samma taxa (4,00 €/enkelresa) på alla resor. Färdtjänstmottagaren
betalar självrisken i taxin. Då avgiften (självrisken) för färdtjänstmottagarna enligt handikappservicelagen utgår från linjetrafiktaxan och
denna taxa utgår från antalet körda kilometer skall färdtjänstmottagaren
inte betala 4,00 € om denne åkt mindre än 36 km. Nu gällande
fastställd taxa är följande (ÅFS 24/2011 § 1):
Km
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Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen har skilda fastställda kriterier.
Socialchefens förslag:
Att Socialnämnden föreslår för Kommunstyrelsen att kommunen från
och med den 01.06.2017 tar en självrisk för förtjänst enligt
Landskapsregeringens beslut om trafiktaxa beroende av antalet
kilometer färdtjänst mottagaren åker. Självrisken för färdtjänst justeras i
enlighet med Landskapsregeringens beslut fortlöpande. Kommunens
riktlinjer och kriterier för bedömning av färdtjänst pga.
funktionsnedsättning justeras enligt beslutet.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
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PERSONALFRÅGOR, ÄLDREOMSORGEN
SocN § 34


Bilaga; anställda vikarier

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira,
tillhandahåller ett register för yrkesutbildade personer med skyddad
yrkesbeteckning. Som yrkesutbildad person som avses i förordningen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ingår bl.a. följande
skyddade yrkesbeteckningar: närvårdare, (tidigare bl.a. hjälpskötare,
mentalvårdare, sinnessjukskötare och primärskötare).
Målet med Valvira registreringen är att trygga patientsäkerheten och
patienternas rättigheter samt att främja god vårdkvalitet genom att
förhindra ett olagligt förfaringssätt. När personal ska anställas i
kommunens äldreboende bör de också uppvisa sin legitimerade
yrkesbeteckning. Alla som är registrerade finns att tillgå i Valviras
centralregister.
Valvira är den behöriga myndigheten som tar emot ansökningar och fattar
beslut i ärenden som gäller rätt att utöva yrken inom hälso- och
sjukvården, också när det gäller examina som avlagts utomlands.
För att säkerställa att Geta Hemgård har en hög kvalitet bör personal vara
utbildade närvårdare (eller motsvarande), men även registrerade i Valviras
centralregsiter.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar att vid nyrekrytering av närvårdare till ordinarie
vakanser anses som behörig person sådan som ingår i Valviras
centralregister. Detsamma gäller närvårdare som anställs på ett vikariat
som överstiger sex månader.
Eventuell kostnad för registrering hos Valvira står den enskilde personen
själv för.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
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SOCIALKANSLIETS MOTTAGNINGSTID (ONSDAG FÖRMIDDAG) I GETA
SocN 35 §
Det gemensamma socialkansliet för Finström och Geta har haft en
stående mottagningstid på onsdagar kl. 9-11 i kommunkansliet i Geta.
Utöver detta utför socialarbetarna (och familjearbetarna) hembesök och
klienter från Geta besöker också socialkansliet i Godby. Flertalet möten
sker också hos samarbetspartners, t.ex. barnomsorg, skola, sjukvård.
Den absoluta merparten av klientärendena handläggs således inte via
mottagningstiden i Geta.
Under 2015 bokfördes besöken som skedde under mottagningstiden
och allmäntaget var besöken få (flertalet onsdagar inte ett enda besök)
och spontanbesöken (ej bokad tid/ringt på förhand) var i stort sett
obefintliga.
Med anledning av ovanstående anses systemet med mottagningstid
varje onsdag i Geta inte som effektivt/eftersträvansvärt. Socialchefen
och kommundirektören kunde med fördel överenskomma om ett annat
system som bättre motsvarar behovet. Självfallet skall klienters
önskemål respekteras.
Kommuninvånarna skall kontinuerligt informeras om kontaktuppgifter till
socialkansliet via t.ex. hemsidan och Getabladet.
Under semestertider eller tider då samtliga tjänster på socialkansliet
inte är besatta prioriteras inbokade besök/hembesök.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden diskuterar ärendet och antecknar informationen till
kännedom.
Beslut:
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom och beslöt att
socialkansliets tjänstemän kan överenskomma tillsammans med
tjänstemännen på Geta kommunkansli om tider för gemensamma
möten etc. om behov föreligger.
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KONFIDENTIELLT ÄRENDE
RÄTTELSEYRKAN/HANDIKAPPSERVICE
SocN § 36

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommunkansliet i Geta
den 24.3.2017

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN
Organ

§ nr

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 15.03.2017

36

Sida

20

KONFIDENTIELLT ÄRENDE
RÄTTELSEYRKAN/HANDIKAPPSERVICE
SocN § 36 fortsätter
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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: 28, 30-32,
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 25-27, 29, 33-35
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: 25-27, 29, 33-35
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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
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas
genom kommunalbesvär på den grunden att
1)
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2)
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
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.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: 36
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift
I besvärsskiften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskiften 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.
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