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Intygar 

 

 

Susann Peltonen Socialsekreterare  



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

Enligt Förvaltningsstadga för Sunds kommun, antagen av fullmäktige 23.01.2007:  

§ 83 Varje organ håller sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de 

beslutar. 

Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en 

majoritet av ledamöterna gör framställning om detta till ordföranden.  

§ 84 Ordförande eller, om denna är förhindrad, viceordföranden kallar till sammanträde.  

I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall 

behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande natur handläggas 

och avgöras under sammanträdet. Kallelsen bör skickas minst 4 dagar på förhand.  

Kallelsen skall distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till övriga personer som 

har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som organet besluter.  

§ 90 Vid kommunens organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer 

närvaro- och yttranderätt: 

- vid kommunstyrelsens sammanträde fullmäktiges ordförande samt vice ordförande 

 - vid övriga organs sammanträden kommunstyrelsens ordförande och 

 kommundirektören 

- kommunstyrelsens utsedda representanter i nämnderna 

 Om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt beslutar respektive organ. 

Även annan förtroendevald, tjänsteman eller utomstående person kan kallas till 

sammanträde för att höras i ett visst ärende.  

§ 92 Vid kommunens organs sammanträden fattas besluten efter föredragning av en 

tjänsteman. Om föredragande tjänsteman är jävig fattar organet beslut efter ordförandens 

redogörelse. Kommunstyrelsen kan i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett 

ärende avgörs efter ordförandens redogörelse.  

Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (utgångsförslag). Om 

föredraganden har ändrat det förslag som finns i föredragningslistan innan organet fattar 

beslut i ärendet, är det ändrade förslaget utgångsförslag.  Om förslaget har tagits tillbaka 

avlägsnas ärendet från föredragningslistan, såvida organet inte besluter annat.  

Vem som skall föredra ärendena bestäms i instruktionen för respektive organ och om 

sådan bestämmelse inte finns, genom särskilt beslut av organet. Om föredraganden är 

frånvarande skall dennas ställföreträdare fungera som föredragande.  

Enligt Kommunallag för landskapet Åland 73/97: 

§ 23 Styrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion är beslutför då minst hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

 Att socialnämnden beslutar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 18 Val av två protokolljusterare 

 

Enligt förvaltningsstadga för Sunds kommun § 29: Protokollet skall undertecknas av 

ordföranden och sekreteraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll skall efter justeringen hållas offentligt 

framlagda tillsammans med en besvärsanvisning. Platsen och tidpunkten för 

framläggningen skall på förhand meddelas på kommunens anslagstavla. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden utser Yngve Bjurne och Erik Schütten till protokolljusterare och att 

protokolljustering sker direkt efter mötet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden utsåg Yngve Bjurne och Ann Carlsson till protokolljusterare och 

protokollet justeras direkt efter sammanträdet.  
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 19 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 17-28 samt behandling 

av eventuella övriga ärenden. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 20 Budgetuppföljning 1/2018– Vårdö 

 

Budgetuppföljning Vårdö, Bilaga 1 bokade poster, per 14.6.2018, ca 5,5 månader. 

45,8 % av anslaget för att hålla budget, bokat 42 %. 

 

Socialförvaltning 

Inget särskilt att notera, samarbetsersättningar sker vid bokslut 

 

Annan barn- och familjevård 

Anslaget är ansträngt men beräknas i nuläget inte behöva tilläggsanslag. 

 

Vård av handikappade på inrättning 

Inget särskilt att notera. 

 

Annan service för åldringar och handikappade 

Anslaget är ansträngt p.g.a. nya klienter och service. 

 

Missbrukarvård 

Anslaget är ansträngt och har överskridits med beaktande av behov för hela året. 

 

Övrig socialvård 

Inget särskilt att notera 

  

  Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden antecknar budgetuppföljning 1/2018, Bilaga 1 för kännedom, 

noterar att vissa anslag är ansträngda men att övriga åtgärder inte vidtas i detta 

skede. Läget följs upp på nästa sammanträde. 

Budgetuppföljningen sänds kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 21 Budgetuppföljning 1/2018– Sund 

 

Budgetuppföljning Sund, Bilaga 2 bokade poster, per 20.6.2018, ca 5,5 månader. 

45,8 % av anslaget för att hålla budget, bokat 42 %. 

 

C 211 Förvaltning: 

Inkomster från samarbetsavtal saknas (vid bokslut), något förhöjda utgifter för 

experttjänster (lagstadgad service) 

 

C 212 Annan barn och familjevård 

Resultatområdet är ansträngt p.g.a. barnskyddsåtgärder. Samarbetsintäkter saknas. 

 

C 213 Specialomsorg 

Nya ansökningar.  

 

C 214 Annan service för åldringar och handikappade 

Inget särskilt att notera, nya ansökningar belastar resultatområdet. 

 

C 215 Övrig socialvård 

Inget särskilt att notera. 

 

C 216 Missbrukarvård 

Anslaget har endast använts långt under budget. 

  

  Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av budgetuppföljning enligt bilaga 2, kompletterad med 

muntlig redogörelse. 

Socialnämnden konstaterar att anslaget för resultatområdet för annan barn- och 

familjevård är ansträngt, men vidtar inte åtgärder i detta skede. Läget följs upp på 

nästa sammanträde. 

Budgetuppföljningen sänds kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 22  Förfrågan Ålands omsorgsförbund – förmedlade tjänster – Vårdö 

 

T.f omsorgsdirektören vid Ålands omsorgsförbund k.f. har tillsänt kommunerna 

följande förfrågan: 

 

Inför kommande års budget önskar jag Ert ställningstagande gällande 

Förmedlade tjänster. 

Sedan i år erhåller kommunen inte längre landskapsandelar för specialomsorg för 

förmedlade tjänster, såsom fallet var tidigare, och orsak till att ÅOF tog sig an 

dem. ÅOF tar  dessutom ut en kostnad om 5% av förv.kostnaderna. Enligt budget 

2018 beräknas omkostnaderna i Vårdö till:  2 408,77€ och i Sund till: 4 201,69€ 

 

Jag undrar nu därför hur jag ska räkna för 2019? Önskar Ni fortsätta med 

förmedlade tjänster eller önskar Ni överta ansvaret själva? ÅOF fortsätter gärna 

samarbetet men önskar upplysa Er om upplägget. 

 

Vänligen meddela mig så fort som möjligt.  

 

Klienter som beviljats service hos eller via Ålands omsorgsförbund, tillhör den 

klientgrupp som bedömts behöva denna specialservice som kommunalförbundet 

tillhandahåller. Att sedan en del klienter inte har kunnat få denna service inom 

omsorgsförbundets egen regi utan som s.k. förmedlad tjänst innebär inte att 

servicen skulle börja skötas via primärkommunen p.g.a. förvaltningsmässiga och 

ekonomiska orsaker. Om primärkommunen hade bedömt att man kan sköta 

servicen själv, så hade servicen inte ansökts från kommunalförbundet. 

 

Därtill hör denna service och klientgrupp till den service som skall ingå i 

kommunernas socialtjänst, enligt nugällande lagstiftning. Socialsekreteraren anser 

därmed att det inte finns orsaker att överföra dessa klienter till primärkommunerna 

på grund av förvaltningskostnader. Det är klienternas servicebehov som skall 

avgöra serviceproducenten. 

Sund och Vårdö kommuner har ett flertal år, bl.a. i budgetsammanhang, påtalat att 

omsorgsförbundet bör jobba för att klienter som får sin service utanför landskapet, 

borde kunna få den på Åland. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialsekreteraren föreslår att ansvaret för aktiva klienter med behov av 

specialomsorg fortsätter hos Ålands omsorgförbund, oberoende serviceproducent. 

Detta även för att inte riskera att klienter kan bli utan service om de köptjänster de 

befinner sig på skulle upphöra. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn  § 22 Socialnämndens beslut: 

  Förslaget godkändes.  
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 23  Förfrågan Ålands omsorgsförbund – förmedlade tjänster – Sund 

 

T.f omsorgsdirektören vid Ålands omsorgsförbund k.f. har tillsänt kommunerna 

följande förfrågan: 

 

Inför kommande års budget önskar jag Ert ställningstagande gällande 

Förmedlade tjänster. 

Sedan i år erhåller kommunen inte längre landskapsandelar för specialomsorg för 

förmedlade tjänster, såsom fallet var tidigare, och orsak till att ÅOF tog sig an 

dem. ÅOF tar  dessutom ut en kostnad om 5% av förv.kostnaderna. Enligt budget 

2018 beräknas omkostnaderna i Vårdö till:  2 408,77€ och i Sund till: 4 201,69€ 

 

Jag undrar nu därför hur jag ska räkna för 2019? Önskar Ni fortsätta med 

förmedlade tjänster eller önskar Ni överta ansvaret själva? ÅOF fortsätter gärna 

samarbetet men önskar upplysa Er om upplägget. 

 

Vänligen meddela mig så fort som möjligt.  

 

Klienter som beviljats service hos eller via Ålands omsorgsförbund, tillhör den 

klientgrupp som bedömts behöva denna specialservice som kommunalförbundet 

tillhandahåller. Att sedan en del klienter inte har kunnat få denna service inom 

omsorgsförbundets egen regi utan som s.k. förmedlad tjänst innebär inte att 

servicen skulle börja skötas via primärkommunen p.g.a. förvaltningsmässiga och 

ekonomiska orsaker. Om primärkommunen hade bedömt att man kan sköta 

servicen själv, så hade servicen inte ansökts från kommunalförbundet. 

 

Därtill hör denna service och klientgrupp till den service som skall ingå i 

kommunernas socialtjänst, enligt nugällande lagstiftning. Socialsekreteraren anser 

därmed att det inte finns orsaker att överföra dessa klienter till primärkommunerna 

på grund av förvaltningskostnader. Det är klienternas servicebehov som skall 

avgöra serviceproducenten. 

Sund och Vårdö kommuner har ett flertal år, bl.a. i budgetsammanhang, påtalat att 

omsorgsförbundet bör jobba för att klienter som får sin service utanför landskapet, 

borde kunna få den på Åland. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialsekreteraren föreslår att ansvaret för aktiva klienter med behov av 

specialomsorg fortsätter hos Ålands omsorgförbund, oberoende serviceproducent. 

Detta även för att inte riskera att klienter kan bli utan service om de köptjänster de 

befinner sig på skulle upphöra. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 23 Socialnämndens beslut: 

  Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

 Sn § 24   Konfidentiellt ärende – 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

 

Sn § 25 Konfidentiellt ärende –  
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 26 Konfidentiellt ärende  
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 27  Delgivningar – tjänstemannabeslut - Sund 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 

socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 1.1-20.6.2018: 

 

 Utkomststöd §§ 2180001-2180043 

 Barnskydd §§ 2180002-2180010, en makulerad 

 Handikappservice §§ 2180001-2180015 

 Socialt arbete §§ 2180001-2180004 

 Närståendevård §§ 2180001-2180003 

 Personalbeslut §§ 1-29 

 Moderskapsunderstöd §§ 1-5 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden antecknar ovanstående tjänstemannabeslut för kännedom 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 28  Delgivningar – tjänstemannabeslut – Vårdö 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 

socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 1.1-21.6.2018: 

 

 §§ 1-10/2018 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden antecknar ovanstående tjänstemannabeslut för kännedom 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

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 20-21, 26-28 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 

 

 

Paragrafer 17-19, 22-23,25 

 

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

nämnda beslut. 

 

 

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet. 

 

 

 

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 17-19, 23, 25 

 

Socialnämnden i Vårdö 

Vårdöbyvägen 11 

22550 VÅRDÖ 

 

Paragrafer 17-19, 22 

 

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

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 25.6.2018 

 

 

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 § 24-25 

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 25.6.2018 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


