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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 22  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: 

Godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 23 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 Annika Kortman och Sarah Ahlbäck till protokolljusterare och 

att protokolljustering sker direkt efter mötet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 24 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 22 -35 samt 

behandling av eventuella övriga ärenden. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 

  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 25 BUDGETUPPFÖLJNING 2 -SUND 

 

Budgetuppföljning Sund, Bilaga 1 bokade poster, per 4 månader 33,33 % av 

anslaget för att hålla budget.  

 

C 211 Förvaltning;  

Inkomster från samarbetsavtal saknas (vid bokslut) 

C 212 Annan barn och familjevård;  

Ev. inbesparingar under året 

C 213 Specialomsorg;  

Uppskattad inbesparing 88.000 € p.g.a. ändrad service 

C 214 Annan service för åldringar och handikappade; 

Uppskattat tilläggsbehov tot. 24.000 €, samt flera ansökningar, där beslut inte 

fattats ännu. 

C215 Övrig socialvård; 

Anslaget torde räcka, enligt nuvarande behov. 

C 216 Missbrukarvård; 

Anslaget beräknas räcka enligt nuvarande behov. 

 

Totalt sett torde socialnämnden kunna hålla budget. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av budgetuppföljning 2 för Sund, samt sänder densamma 

kommunstyrelsen för kännedom.  

 

Socialnämndens beslut:  

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 26 BUDGETUPPFÖLJNING 2 - VÅRDÖ 

 

Budgetuppföljning Vårdö, Bilaga 2 bokade poster per 4 månader 33,33 % av 

anslaget för att hålla budget.  

Socialnämnden; 

Samarbetskostnader fattas (kommer vid bokslut) 

Annan barn- och familjevård; 

Inget särskilt att kommentera 

Vård av handikappade på inrättning;  

Inget särskilt att kommentera 

Annan service för åldringar och handikappade; 

Anslaget beräknas överskridas, ansökningar under beredning. 

Missbrukarvård; 

Inget särskilt att kommentera 

Övrig socialvård; 

Inget särskilt att kommentera 

 

Socialsekreteraren bedömer att det är för tidigt att vidta åtgärder på grund av att 

det finns ansökningar under behandling. Så som tidigare år fortsätter kostnaderna 

för färdtjänst att öka. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av budgetuppföljning 2 för Vårdö, samt sänder densamma 

kommunstyrelsen för kännedom.  

 

Socialnämndens beslut:  

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 27 FORTBILDNING INOM BARNSKYDD FÖR FAMILJEARBETARNA 

 

Yrkeshögskolan Novia i Finland ordnar en specialiseringsutbildning inom 

barnskyddsarbete tillsammans flera andra yrkeshögskolor under läsåret 2017-

2018.     

 

Utbildningen riktar sig till personer med examen socionom (YH), sjukskötare 

(YH), hälsovårdare (YH) eller motsvarande examen från yrkeshögskola eller 

universitet, som arbetar inom barnskydd eller elevvård och som är intresserade av 

att utveckla barn- ungdoms- och familjeservicen ur ett barnskyddsperspektiv. 

 

Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tolv närstudiedagar under 

de två terminerna. Närstudierna hålls i Vasa och Åbo. Videoöverföring mellan 

orterna ordnas. Deltagande från Åland kan även vara möjligt via videolänk. 

Utöver dessa dagar kommer handledningstillfällen att ordnas. Totalt omfattar 

utbildningen 30 studiepoäng. 

 

De antagna meddelas 2.6.2017 om studieplats. 

 

Utbildningens kostnad är 1000 euro (moms 0 %). Avgiften kan betalas i två rater, 

en på hösten och en på våren.  

 

Socialsekreteraren har tillfrågat familjearbetarna om deras intresse för 

ifrågavarande fortbildning och de är intresserade.  

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden godkänner utbildningen för båda familjearbetarna, Fagerlund och 

Mörn samt bekostar deras avgift och eventuella resor och övernattningar, under 

förutsättning att de har ett anställningsförhållande i Sund under utbildningstiden. 

De får även delta i närstudiedagarna på arbetstid, så att aktiv studietid jämställs 

med arbetstid. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 28 FÖRFRÅGAN – LEDD STÖDGRUPP FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR – 

  SUND 

Folkhälsan har sänt till kommunerna ett brev där de är villiga att påta sig en ledd 

stödgrupp för våldsutsatta kvinnor. De är villiga att erbjuda utrymmen och har en 

möjlig lämplig person som kan åta sig uppdraget, par- och relationsterapeut Sonja 

Lind-Söderström. De skulle även sköta faktureringen till kommunerna.  

 

Den 11 januari detta år sammankallade Ålands feministparaply till ett möte för ett 

diskutera frågan om stöd till kvinnor utsatta för våld. I mötet deltog beslutsfattare, 

professionella och övriga intresserade. Socialsekreteraren var inbjuden till 

tillfället. 

 

För kommunerna skulle det vara möjligt att anlita den av Folkhälsan erbjudna 

tjänsten genom att betala för de kommuninvånare som deltar i en stödgrupp. 

Kostnaden skulle vara 23-53 euro per träff beroende på antal deltagare, ca 3-7 

personer. En grupp skulle samlas kring 10 olika teman om våldets verkningar. 

 

För våldsutövande män finns verksamheten ATV (alternativ till våld) som drivs av 

Ålands landskapsregering sedan många år tillbaka Gruppen våldsutsatta kvinnor 

borde kunna förväntas få samma tillgång till gruppstöd. 

 

Idag kan personer utsatta för våld (både kvinnor och män) vända sig t.ex. till 

familjerådgivningen, socialarbetarna i hemkommunerna och Tallbacken samt 

ÅHS. Stödet motsvarar dock inte en gruppverksamhet. 

 

Den föreslagna gruppverksamheten är inte lagstadgad inom socialvården. 

Kommunen har haft en restriktiv hållning till verksamhet som inte är lagstadgad. 

Det både finns och finns behov av olika stödgrupper för personer i olika 

livssituationer. En del av dessa fungerar inom ramen för tredje sektorn eller helt på 

frivillig bas.  

Våldet är ett samhällsansvar och samhället borde kunna erbjuda offren ett adekvat 

stöd, detta gäller för både kvinnor och män.  

 

Folkhälsan inväntar kommunerna svar inom maj månad 2017. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden fattar beslut i ärendet med beaktande av likabehandlingsprincipen. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen att Sund tecknar avtal 

med Folkhälsan om ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor under år 2017 eller då 



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 

  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

verksamheten startar. Medel torde finnas inom anslaget för familjerådgivning men 

anslag bör upptas för år 2018. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 29 FÖRFRÅGAN – LEDD STÖDGRUPP FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR –  

  VÅRDÖ  

 

Folkhälsan har sänt till kommunerna ett brev där de är villiga att påta sig en ledd 

stödgrupp för våldsutsatta kvinnor. De är villiga att erbjuda utrymmen och har en 

möjlig lämplig person som kan åta sig uppdraget, par- och relationsterapeut Sonja 

Lind-Söderström. De skulle även sköta faktureringen till kommunerna.  

 

Den 11 januari detta år sammankallade Ålands feministparaply till ett möte för ett 

diskutera frågan om stöd till kvinnor utsatta för våld. I mötet deltog beslutsfattare, 

professionella och övriga intresserade. Socialsekreteraren var inbjuden till 

tillfället. 

 

För kommunerna skulle det vara möjligt att anlita den av Folkhälsan erbjudna 

tjänsten genom att betala för de kommuninvånare som deltar i en stödgrupp. 

Kostnaden skulle vara 23-53 euro per träff beroende på antal deltagare, ca 3-7 

personer. En grupp skulle samlas kring 10 olika teman om våldets verkningar. 

 

För våldsutövande män finns verksamheten ATV (alternativ till våld) som drivs av 

Ålands landskapsregering sedan många år tillbaka Gruppen våldsutsatta kvinnor 

borde kunna förväntas få samma tillgång till gruppstöd. 

 

Idag kan personer utsatta för våld (både kvinnor och män) vända sig t.ex. till 

familjerådgivningen, socialarbetarna i hemkommunerna och Tallbacken samt 

ÅHS. Stödet motsvarar dock inte en gruppverksamhet. 

 

Den föreslagna gruppverksamheten är inte lagstadgad inom socialvården. 

Kommunen har haft en restriktiv hållning till verksamhet som inte är lagstadgad. 

Det både finns och finns behov av olika stödgrupper för personer i olika 

livssituationer. En del av dessa fungerar inom ramen för tredje sektorn eller helt på 

frivillig bas.  

Våldet är ett samhällsansvar och samhället borde kunna erbjuda offren ett adekvat 

stöd, detta gäller för både kvinnor och män.  

 

Folkhälsan inväntar kommunerna svar inom maj månad 2017. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden fattar beslut i ärendet med beaktande av likabehandlingsprincipen. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen att Vårdö tecknar avtal 

med Folkhälsan om ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor under år 2017 eller då 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

verksamheten startar. Medel torde finnas inom anslaget för familjerådgivning men 

anslag bör upptas för år 2018. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 30 PRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD SUND OCH VÅRDÖ 

 

Socialnämndens principer för beviljande av utkomststöd behöver revideras, se 

Bilaga 3. 

De förändringar som gjorts är att dokumentet har förtydligats och är mer brukar-

vänligt samt att utgifterna för boendekostnader har setts över för att motsvara 

dagsläget. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden godkänner principerna enligt Bilaga 3. Tillämpningen börjar 

genast. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 31 INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST I VÅRDÖ 

 

Socialsekreteraren har utrett möjligheterna att ta i bruk och införa elektronisk 

färdtjänst. 

Det finns ett behov av att förenkla hanteringen av färdtjänsten i kommunen. 

Dagens system med biljetter tar oresonligt mycket arbetstid att hantera. 

Det finns åländska kommuner som övergått till elektronisk hantering av 

färdtjänsten. Både Mariehamn och Jomala har valt Finlands taxiförbunds system 

Taxikortet PLUS. I detta system kan de flesta taxitrafikanter använda befintliga 

terminaler som finns i taxin och ingen ny utrustning krävs. Alla taxitrafikanter på 

Åland kan ansluta sig till systemet. På tjänstemannanivå har saken diskuterats med 

övriga kommuner på norra Åland och socialsekreteraren deltog i ett 

informationsmöte ordnat av socialförvaltningen i Finström-Geta, till vilken alla 

med taxi-tillstånd på norra Åland var inbjudna. Ingen från Sund eller Vårdö torde 

dock ha varit närvarande. 

För Vårdös 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.  

Kostnader: 

Kostnad kort (12€/kort/år) antal: 17: 204 € 

12 st månadsfakturor (a` 4,20 euro)= 50,40 euro 

1 % i kundprovision av 28.000 € (kalkylerat belopp) 280 € , tot. 534,40 €.  

Inbesparing: Hantering av färdtjänstbiljetter, så som arbetstid med kopiering, 

ingen manuell statistikföring behövs,  papper, portokostnader, brev. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar för kommunstyrelsen föreslå att gå in för ett elektroniskt 

system för färdtjänsten både enligt socialvårdsförordningen och 

handikappservicelagen. Vårdö ingår avtal med Taxikortet PLUS och godkänner 

fr.o.m. 1.1.2018 endast elektronisk överföring av färdtjänstresor. Lokala 

trafikidkare informeras i brev om det nya systemet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 

  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 32 INFÖRANDE AV ELEKTRONISK FÄRDTJÄNST I SUND 

 

Socialsekreteraren har utrett möjligheterna att ta i bruk och införa elektronisk 

färdtjänst. 

Det finns ett behov av att förenkla hanteringen av färdtjänsten i kommunen. 

Dagens system med biljetter tar oresonligt mycket arbetstid att hantera. 

Det finns åländska kommuner som övergått till elektronisk hantering av 

färdtjänsten. Både Mariehamn och Jomala har valt Finlands taxiförbunds system 

Taxikortet PLUS. I detta system kan de flesta taxitrafikanter använda befintliga 

terminaler som finns i taxin och ingen ny utrustning krävs. Alla taxitrafikanter på 

Åland kan ansluta sig till systemet. På tjänstemannanivå har saken diskuterats med 

övriga kommuner på norra Åland och socialsekreteraren deltog i ett 

informationsmöte ordnat av socialförvaltningen i Finström-Geta, till vilken alla 

med taxi-tillstånd på norra Åland var inbjudna. Ingen från Sund eller Vårdö torde 

dock ha varit närvarande. 

För Sunds 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.  

Kostnader: 

Kostnad kort (12€/kort/år) antal: 16: 192 € 

12 st månadsfakturor (a` 4,20 euro)= 50,40 euro 

1 % i kundprovision av 53.000 € (kalkylerat belopp) 530 € , tot. 772,40 €.  

Inbesparing: Hantering av färdtjänstbiljetter, så som arbetstid med kopiering, 

ingen manuell statistikföring behövs,  papper, portokostnader, brev. 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar för kommunstyrelsen föreslå att gå in för ett elektroniskt 

system för färdtjänsten enligt handikappservicelagen. Äldreomsorgen informeras 

om möjligheten att ingå samma avtal gällande socialvårdsförordningen. Sund 

ingår avtal med Taxikortet PLUS och godkänner fr.o.m. 1.1.2018 endast 

elektronisk överföring av färdtjänstresor. Lokala trafikidkare informeras i brev om 

det nya systemet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 33 SAMARBETE FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN FÖR NORRA 

   ÅLAND 

Landskapsregeringen har gett tilläggstid för att verkställa ett KST- kommunernas 

socialtjänst till år 2020. Detta innebär att ingenting torde ”hända” på flera år, för 

många frågor är oklara, bl.a. finansieringsfrågan.  

Kommunernas möjligheter att utveckla socialvården vad det gäller individ- och 

familjeomsorgen har varit så gott som obefintliga under många år. 

Utvecklingsarbete har skett med befintlig arbetskraft och befintliga medel.  

Ett flertal utredningar om olika samarbeten har gjorts och många möten har hållits 

utan att leda vidare. En utredning till var tilltänkt nu på våren 2017, med 

kommunerna på norra Åland och Eckerö samt Hammarland, för att sedan avbrytas 

på grund av landskapsregeringens kommunplaner. I Sund-Geta-Finström pågår en 

kommunutredning som bäst.  

Ett ”kst” för norra Åland är litet men större än de nuvarande förvaltningarna och 

minskar till en del sårbarheten. Familjearbetarna åker idag mellan 3 arbetsställen 

och 5 kommuner med egna bilar. Det måste även för småbarnsföräldrar inom 

socialförvaltning vara möjligt att i regel ha en normal arbetstid. Kraven ökar från 

alla håll och rekrytering av behöriga socialarbetare har blivit svårare i hela 

landskapet. Förutsättningarna för att göra ett bra arbete med rimlig arbetsbörda bör 

bli bättre och det bör hända nu. Det finns inte personella resurser att fortsätta 

arbeta med att utreda hur den lagstadgade servicen skall ske, fokus måste flytta till 

att ge den servicen. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att den gemensamma socialnämnden för Sund och Vårdö framför till 

kommunstyrelserna i Sund och Vårdö att ett utvidgat samarbete för Norra Ålands 

individ- och familjeomsorg utreds omedelbart för att kunna verkställas etappvis 

från 1.1.2018. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 34 ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS SKRIVELSE – SAMORDNAD  

  SOCIALTJÄNST 

Bilaga, 4. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden tar del av beredning på sammanträdet. 

 

Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen i Sund och 

Vårdö framför att kommunerna inte deltar i fler utredningar gällande 

genomförande av kommunernas socialtjänst om man inte är beredd att verkställa 

resultatet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Sund och Vårdö att inte delta i 

Ålands omsorgsförbunds förslag till utredning angående kommunernas 

socialtjänst. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 35  DELGIVNINGAR  

 

Personalärenden: 

 

 29.03.2017 Brandövning, kommunkansliet i Sund, alla 

 19.4 Hur ska vi tala om cannabis, Ål. Lyceum, familjearbetarna, soc.arb. och 
soc.sekr. 

 26.4 Kvinnor som utövar våld, Ål. Landskapsregering, familjearbetarna. 

 26.04.2017 Abilita skolning samarbete med Finström och Saltvik, soc.arb, 

soc.sekr. 

 27.04.2017Abilita skolning, samarbete med Finström och Saltvik, soc.arb, 

soc.sekr. 

 3.5.2017 workshop med ledande tjänstemän och politiker, soc.sekr. 

 10.05.2017 Bedömning och fastställande av underhållsbidrag, Högskolan på 

Åland, soc.arb. och soc.sekr. 

 15.05.2017 Hur vet jag om mitt barn knarkar? GHS, soc.arb och soc.sekr. 

 16.5 Föreläsning om narkotika, Polisen på Åland, familjearbetarna, soc.arb. 
och soc.sekr. 

Övriga delgivningar 

 Brev till Ålands landskapsregering, socialchefen och socialsekreterarna 
Finström/Geta, Saltvik, Sund/Vårdö 

 Brev Mariehamns stad/beroendemottagningen diskussion om avtal 

 Brev Mariehamns stad/ diskussion Fältarna 

 Brev Folkhälsans familjerådgivning / avtal 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden antecknar delgivningarna med komplettering för kännedom. 

 

Socialnämndens beslut: 

  Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

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 25,26,28,29,31,32,33-35 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 

 

 

Paragrafer 22-24, 27,30 

 

 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 22-24, 27,30 

Socialnämnden i Vårdö 

Vårdöbyvägen 11 

22550 VÅRDÖ 

 

Paragrafer 22-24, 27,30 

 

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

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

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 Besvärstid 

§   30 dagar 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 

Ålands Landskapsregering 

PB 1060 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer  Besvärstid 

  30 dagar 

 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: 

- 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 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd  23.5.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

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 

 

 

 

 

 

 


