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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 10

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 04.02.2019 § 10

Förslag:
Socialnämnden utser två protokolljusterare.
Protokollet skall vara färdigt justerat den 6.2.2019 kl. 20.00.
Beslut:
Pia Aarnio och Kerstin Wikgren utses till protokolljusterare.
Protokollet skall vara färdigt justerat den 6.2.2019 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 11

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 04.02.2019 § 11

Förslag:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 12

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 04.02.2019 § 12

Förslag:
Föredragande föreslår att föredragningslistan kompletteras med
§ 23 Extra ärende: Konfidentiellt ärende: Boendeplats
Rolf Söderlund föreslår att föredragningslistan kompletteras med
§ 24 Extra ärende: Färdtjänst
§ 25 Extra ärende: Rätten att få ut material vid parts och jävssituationer
Beslut:
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
§ 23 Extra ärende: Konfidentiellt ärende: Boendeplats
§ 24 Extra ärende: Färdtjänst
§ 25 Extra ärende: Rätten att få ut material vid parts och jävssituationer

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 13

JUSTERING AV PROTOKOLL

Socialnämnden 04.02.2019 § 13
Bilaga – Protokoll SN 21.1.2019, § 1-9
Hänvisning: Kommunens förvaltningsstadga 7:15
Kommunallag för landskapet Åland (1997:73)

Protokollet från socialnämndens sammanträde 21.1.2019 tas upp till
socialnämnden för justering. Protokollet skall återspegla det som
skedde på mötet. Sekreteraren har sammanställt ett protokoll från SN
21.1.2019, § 1-9, och i det framkommer förfarandet på mötet.
Protokollets förande, justering och framläggande regleras i kommunens förvaltningsstadga punkt 7:15. Bestämmelser om protokollföring
finns även i kommunallagen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden justerar protokollet för SN
21.1.2019, § 1-9, enligt bifogat utkast.
Rune Söderlund föreslår protokollet godkänns med ändringar i § 8. att
socialnämnden besluter att justera protokollet för socialnämnden.
Förslaget till beslutstext i § 8 är att ”socialnämnden godkänner bemötandet enligt av socialnämnden gjorda ändringar i bilagan”. Rolf Söderlund understöder förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att godkänna protokollet från SN 21.1.2019,
§ 1-9, med följande text i § 8 ” Socialnämnden godkänner bemötandet enligt av socialnämnden gjorda ändringar i bilagan”.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019

Dnr: SOC 26/2019
SN § 14

REMISS: ÄLDRELAG FÖR ÅLAND

Socialnämnden 04.02.2019 § 14
Bilaga – Lagförslag
Landskapsregeringen bereder härmed tillfälle att lämna synpunkter
på ett förslag till äldrelag för Åland. För att kunna beaktas måste
kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast
den 1 mars 2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
- Positivt att initiera till en Äldrelag på Åland. Lagförslaget innehåller
bestämmelser om de procedurer och bedömningar som ska til-lämpas när beslut fattas om vilka tjänster och service som behövs
i det enskilda fallet. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att
det blir oskäliga avvikelser mellan de olika kommunernas utbud
av tjänster och servicenivå. Det skulle vara önskvärt att det i äldre
lagen framkommer någon form av rekommendationer/krav för antal anställda per boende/klient inom institutionsvård, effektiverat
serviceboende samt hemtjänst.
- Lagförslaget beskriver att kommunen en gång per år skall sammanställa information om socialservicen och utvärdera dess kvalitet och tillräcklighet. Det framkommer inte hur omfattande denna
utvärdering skall vara, vad är syftet med den samt för vem den
skall presenteras. Är det en utvärdering som kan ingå i verksamhetsberättelsen? Är syftet med utvärderingen att kvalitetssäkra
servicen eller egenkontroll? För vem skall utvärderingen presenteras? Är den ett dokument för kommunen eller för tillsynsmyndighet/landskapsregeringen?
- Klient- och serviceplaner skall även finnas för äldre personer med
servicebehov. En precisering gällande omfattningen av klient- och
serviceplanen samt för vilka stödinsatser och tjänster. Inom
äldreomsorgen finns klienter som endast har behov av enstaka,
sporadiska, stödinsatser (som t.ex. duschhjälp och/eller matservice).
- Äldrelagen föreslås träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund är
förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera
från och med 1.1.2021. Det vore till fördel för alla; kommunerna,
klienterna/servicetagarna och sammarbetspartners, att förslaget
till ny lagstiftning som tangerar socialservice kopplas ihop med
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
04.02.2019

KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år 2020 samtidigt bygga upp en ny tillfällig verksamhet som
motsvarar den nya lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
Rolf Söderlund föreslår att utlåtandet ändras med att lagen kan träda i
kraft från och med den 1.1.2020. Förslaget vinner inte understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
04.02.2019
Dnr: SOC 21/2019
SN § 15

REMISS: LAGFÖRSLAG OM KLIENTHANDLINGAR INOM SOCIALVÅRDEN

Socialnämnden 04.02.2019 § 15
Bilaga – Lagförslag
Landskapsregeringen ger härmed tillfälle att lämna synpunkter på ett
lagförslag om klienthandlingar inom socialvården. För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 27 februari 2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om
klienthandlingar inom socialvården. Lagens huvudsakliga målsättning
är att skapa enhetliga klienthandlingar på Åland. Detta innebär något
helt nytt för kommunerna på Åland. Lagförslaget och den utveckling
som lagen innebär är välkomnande. Det man uppmanar att landskapsregeringen bör ta i beaktande är att för att kunna uppfylla lagens krav behöver någon form att datasystem finnas i kommunerna.
Inom ett eventuellt framtida Kommunernas socialtjänst förutsätts att
det kommer att finnas ett system som motsvarar det som lagförslaget
kräver. Lagen föreslås att träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund
är förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera
från och med 1.1.2021. Om lagen om klienthandlingar träder i kraft
den 1.1.2020 och Kommunernas socialtjänst börjar fungera fr.o.m.
1.1.2021 betyder det att alla kommuner tillfälligt för ett år behöver
köpa in eller på annat sätt ordna så att man följer lagen om klienthandlingars krav. Det vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna
och sammarbetspartners, att förslaget till ny lagstiftning som tangerar
socialservice kopplas ihop med KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år 2020 samtidigt bygga upp en verksamhet för att motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019

Dnr: SOC 19/2019
SN § 16

REMISS: LANDSKAPSLAG OM SOCIALVÅRD OCH LANDSKAPSLAG OM
YRKESUTBILDADE PERSONER INOM SOCIALVÅRDEN
Socialnämnden 04.02.2019 § 16
Landskapsregeringen ger härmed tillfälle att lämna synpunkter över
bifogade förslag till landskapslag om socialvård och förslag till landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning. För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 27 februari
2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
- Socialnämnden välkomnar det nya förslaget till socialvårdslag.
Lagen har som helhet fått en ny struktur och gjorts mera detaljerad. Socialvårdslagen ska i fortsättningen fungera som en primär
lag med speciallagstiftning som komplement.
- Önskvärt är att det ordnas skolningar för kommunerna dock inte
endast för de i ledande ställning utan även för olika yrkesgrupper
för vilka deras vardagliga arbete påverkas genom att nya uppgifter tillkommer. Positivt är att basservicen förstärks för barn och
unga t.ex. genom bestämmelser om förebyggande barnskydd och
öppenvård flyttas från barnskyddslagen till socialvårdslagen.
Detta kan t.ex. innebära att barnfamiljer erbjuds service som ges
från ett verksamhetsområde där personalen inte tidigare har arbetat med barnfamiljer (t.ex. hemservice, övervakat umgänge)
- När det gäller socialjouren så skall den ske genom att nuvarande
barnskyddsjour utökas till att bli en heltäckande socialjour. I lagförslaget kan man utläsa att den utökade jouren inte beaktas
kräva mera resurser. Detta är inte en helt självklar fråga eftersom
jourande innebär rätt till ledighet och vila enligt gällande arbetstidsbestämmelser. En heltäckande socialjour kommer troligtvis att
medföra fler ärenden under jourtid. Så som jouren är upplagd i
dagsläget innebär det att socialarbetaren skall sköta sitt ordinarie
arbete och utöver det ingå i socialjour. Detta kan i praktiken innebära att socialarbetaren blir tvungen att sköta jourärenden under
flera timmar nattetid och sedan förväntas att även orka sköta sitt
ordinarie arbete dagtid.
Endast en socialarbetare är tillgänglig under jouren. Den jourhavande socialarbetaren är väldigt utsatt och ensam i sitt arbete.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
-

-

-

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården antas vilket omfattar behörighetsvillkor samt bestämmelser om ett legitimeringsförfarande för
att få verka som socialarbetare och socionomer på Åland. Krav
föreslås uppställas på att legitimerade socialarbetare och socionomer och närvårdare med skyddade yrkesbeteckningar på Åland
skall fungera som en offentlig informationstjänst. En fråga som
uppstår är om Vavira har beredskap att betjäna Åland på svenska
i dessa frågor?
Lagförslaget om yrkesutbildade personer inom socialvården beskriver vilka utbildningar/studier som ger rätt att utöva socialarbetaryrket eller socionomyrket. Det är önskvärt att landskapsregeringen tar fram en tillämpningsanvisning som beskriver vilka uppgifter/beslutsfattande som skall handhas av socialarbetare respektive socionom. I socialvårdslagen framkommer att för beslutsfattande angående personer som behöver särskilt stöd krävs
socialarbetarbehörighet. Ett förtydligande gällande vad som omfattas av särkilts stöd behöver tas fram, speciellt när det gäller
vuxen socialarbete.
Socialvårdslagen samt lagen om yrkesutbildade personer inom
socialvården föreslås att träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande
stund är förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja
fungera från och med 1.1.2021. Det vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna och sammarbetspartners, att förslaget till ny
lagstiftning som tangerar socialservice kopplas ihop med KST:s
tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år
2020 samtidigt bygga upp en verksamhet för att motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.

BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 17

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 04.02.2019 § 17
1. KS 18.12.2018 § 369 Vaccination

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12
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Dnr: SOC 375/2018
SN § 18

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: RÄTTELSEYRKANDE

Socialnämnden 04.02.2019 § 18

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
04.02.2019

Dnr: SOC 306/2018
SN § 19

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ANMÄRKNING

Socialnämnden 04.02.2019 § 19
Socialnämnden 05.11.2018 § 136

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 341/2018
SN § 20

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ANMÄRKNING

Socialnämnden 04.02.2019 § 20

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 346/2018
SN § 21

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ANMÄRKNING

Socialnämnden 04.02.2019 § 21

Protokolljusterarnas signatur
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16
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04.02.2019

Dnr: SOC 16/2019
SN § 22

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: BESLUT ÅMHM

Socialnämnden 04.02.2019 § 22
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 23

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: BETALNINGSFÖRBINDELSE

Socialnämnden 04.02.2019 § 23
Socialnämnden 19.12.2018 § 156
Socialnämnden 05.11.2018 § 135
Socialnämnden 04.06.2018 § 71
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 24

EXTRA ÄRENDE: FÄRDTJÄNST
Rolf Söderlund tar upp elektronisk färdtjänst till diskussion.
SOCIALNÄMDNENS BESLUT
Socialnämnden konstaterar att medel finns reserverat för elektroniskt
system för färdtjänst. Socialnämnden önskar att utredning angående
införandet att elektriskt system för färdtjänst påbörjas.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
04.02.2019
SN § 25

EXTRA ÄRENDE: RÄTTEN ATT FÅ UT MATERIAL VID PARTS- OCH JÄVSITUATIONER
Rolf Söderlund lyfter frågan angående ledamots rätt till material i
parts- och jävssituationer.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att information tas fram kring ledamots rätt
till material i parts- och jävssituationer.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

04.02.2019
SOCIALNÄMNDEN

§§ 10-25
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: § 10-13, 14-17, 24, 25
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § 23

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut. § 19, 20, 21
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: Enligt Lag 812/2000, § 23
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ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete till vilken rättelseyrkande kan
framställas samt tid för yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda
beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan
yrkas; myndighetens adress och postadress:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: § 13
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandet innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet
och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med
anledning av rättelseyrkandet kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär av
part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: § 18
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
 vilket beslut som överklagas
 vilka ändringar som yrkas i beslutet
 motiveringar 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 officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken
besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall
på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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