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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

 

 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Socialnämnden sammanträder 

vid behov. Socialnämnden sammanträder i regel varannan gång i Vårdö och 

varannan gång i Sund på respektive kommunkansli. Enligt KomL 23 § 2 mom. är 

socialnämnden beslutförd då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt 

kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 

dagar före sammanträdet. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Den gemensamma socialnämnden konstaterar att sammanträdet är 

instruktionsenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 

 

Sn § 2 Val av två protokolljusterare 

 

 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som 

socialnämnden bestämt justeras på det sätt som organet beslutar.  

Enligt tidigare praxis har socialnämnden för varje protokoll utsett två 

protokolljusterare, om möjligt en från sund och en från Vårdö 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden utser Maria Granlid och Johan Lindholm till protokolljusterare och 

att protokolljustering sker efter sammanträdet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 1- 10 samt behandling 

av eventuella övriga ärenden. 

 

Socialsekreteraren föreslår att som övriga ärenden behandlas: 

§ 11 Tillsättande av verkställighetsmedlare – Socialnämnden i Vårdö 

§ 12 Tillsättande av verkställighetsmedlare – Socialnämnden i Sund 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 4  Samarbetsavtal om socialarbetar-resurs Sund- Finström 

 
Enligt budget för 2020 utökas förvaltningen med en halv socialarbetar-resurs för att 

täcka vikariebehov under semestrar, övriga innestående ledigheter samt det mer-arbete 

som överföring till den nya organisationen kräver. 

Socialsekreteraren för Sund-Vårdö och socialchefen i Finström-Geta har diskuterat 

möjligheten att samarbeta om en socialarbetarresurs 

Ett utkast till avtal bifogas, Bilaga 1. 

Avtalet gäller för år 2020, varefter kommunernas socialtjänst träder i kraft 1.1.2021. 

Kostnader för resursen tillfaller Sund och påverkar inte andra samarbetsavtal. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialsekreteraren får i uppdrag att förhandla om att punkten för intern hyra 

stryks, emedan socialarbetarresursens skall finnas lokalt i Sund. 

Socialnämnden omfattar samarbetsavtal enl. Bilaga 1 för att verkställa 

socialarbetarresurs enligt budget för år 2020. 

Avtalet träder i kraft 13.1.2020. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden godkänner avtalet enligt bilaga 1. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 5  Socialvårdplanen 2021- 2024  

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av socialvårdsplanen för 2020-2024 och antecknar den för 

kännedom samt besluter om ev. åtgärder. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 6 Konfidentiellt ärende - Rättelseyrkan – Sund 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 7   Besvär över Ledargruppens beslut vid Ålands omsorgsförbund k.f. 

 

Ledargruppen vid Ålands omsorgsförbund k.f. har vid beslut i §§ 66 konstaterat 

att transportkostnaderna för daglig verksamhet bör kommunen stå för separat 

enligt verklig kostnad. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden besluter att föra ärendet till Ålands Förvaltningsdomstol för 

avgörande, eftersom kostnader för dagverksamhet och transporterna till och från 

har belastat Ålands omsorgsförbund. 

Behov av dagverksamhet kan inte jämföras med ”sommarjobb” utan är en service 

inom specialomsorgen. 

Socialsekreteraren sänder besväret till Ålands förvaltningsdomstol. 

 

Socialnämndens beslut: 

  Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 8  Delgivningar – tjänstemannabeslut – Sund 2019 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 

socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 4.12-31.12.2019: 

 

 Utkomststöd §§ 2190095-108 

 Barnskydd §§ - 

 Handikappservice §§ - 

 Socialt arbete §§ 2190021 

 Närståendevård § - 

 Personalbeslut §§ 77-79 

 Moderskapsunderstöd §§ - 

 Barnatillsyn §§ - 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 9 Delgivningar – tjänstemannabeslut – Vårdö 2019 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 

socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 4.12.2019-2.1.2020. 

 Övriga §§ 34 - 37 

 Handikappservice §§ - 

 Barnskydd § - 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 10 Övriga delgivningar 

 

Övriga ärenden 

 ÅMHM-tillsyn av behandlingstider utkomststöd DNR 2019-612-2ninfo 

9/2019 

 Kommuninfo 9/2019 – underhållsbidrag och underhållsstöd från 1.1.2020 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 11 Övrigt ärende - Tillsättande av verkställighetsmedlare – Socialnämnden i  

  Vårdö  

 

Enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och 

umgängesrätt § 9, skall socialvårdsmyndigheten i kommunen tillsätta ett 

tillräckligt antal personer för att i kommunen sköta de medlingsuppgifter som 

avses i §§ 6-8 (FFS 619/96) i nämnda lag. 

Till medlare kan utses endast personer som är inkomna i psykologiskt, psykiatriskt 

eller socialt arbete med barn och familjer eller barnskyddsarbete. Tingsrätten skall 

utan dröjsmål underrättas om tillsättandet och återkallandet av det. 

 

Vårdö bör utse en ny medlare, emedan socionom Annika Hambrudd har sagt upp 

sig från uppdraget. 

 

Helena Wachowiak kvarstår som medlare. 

 

Politices kandidat med socialarbetarbehörighet, socialsekreterare i Lumparland 

Veronika Snellman har anmält intresse för att verka som medlare.  

Snellman har en lång arbetserfarenhet som bl.a. socialarbetare och socialkurator 

och bedöms fylla kraven för medlare. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden besluter att utse socialsekreterare politices kandidat med 

socialarbetarbehörighet Veronika Snellman som medlare i enlighet med § 9 lag 

om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 12 Tillsättande av verkställighetsmedlare – Socialnämnden i Sund 

   

Enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och 

umgängesrätt § 9, skall socialvårdsmyndigheten i kommunen tillsätta ett 

tillräckligt antal personer för att i kommunen sköta de medlingsuppgifter som 

avses i §§ 6-8 (FFS 619/96) i nämnda lag. 

Till medlare kan utses endast personer som är inkomna i psykologiskt, psykiatriskt 

eller socialt arbete med barn och familjer eller barnskyddsarbete. Tingsrätten skall 

utan dröjsmål underrättas om tillsättandet och återkallandet av det. 

 

Sund bör utse en ny medlare, emedan socionom Annika Hambrudd har sagt upp 

sig från uppdraget. 

 

Helena Wachowiak kvarstår som medlare. 

 

Politices .kandidat med socialarbetarebehörighet,. socialsekreterare i Lumparland 

Veronika Snellman har anmält intresse för att verka som medlare.  

Snellman har en lång arbetserfarenhet som bl.a. socialarbetare och socialkurator 

och bedöms fylla kraven för medlare. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden besluter att utse socialsekreterare, politices .kandidat med 

socialarbetarebehörighet. Veronika Snellman som medlare i enlighet med § 9 lag 

om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

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 

beslut. 

 

 

Paragrafer  §§ 5, 7-10 

 

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 

 

 

Paragrafer §§ 1-4, 11-12 

 

 Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 

nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet.  

 

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården,  

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till 

vilken rättelse-

yrkande kan 

framställas samt 

tid för yrkande 

av rättelse 

 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och 

postadress: 

Socialnämnden i Sund 

Björby 

22520 KASTELHOLM 

 

Paragrafer 1-4, 12 

 

Socialnämnden i Vårdö 

Vårdöbyvägen 11 

22550 VÅRDÖ 

 

Paragrafer 1-3, 11 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

 

Rättelseyrkans 

innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 

undertecknas av den som framställer det. 

 

BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndig-

het och I nedan 

nämnda beslut 

kan ändring 

sökas genom 

besvär. 

Besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom 

kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats 

med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 

kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

Ålands Förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Kommunalbesvär, paragrafer §  

Besvärstid 30 dagar 

 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer 6 

Besvärstid 30 dagar 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 

Ålands Landskapsregering 

PB 1060 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer   

Besvärstid  30 dagar 

 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 9.1.2020 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- 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 och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 

 

 

 

 

Inlämnande av 

besvärs-

handlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas 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. 

  

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

Namn, adress och postadress 

 

 

 

Paragrafer 

 

Tilläggs-

uppgifter 

 

 

 

 

 

 

 


