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Sn § 33 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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Sn § 34 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 Maria Granlid och Ulla-Britt Dahl till protokolljusterare och att 
protokolljustering sker efter sammanträdet. 
 
Socialnämndens beslut: 
Godkändes. 
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Sn § 35 Godkännande och komplettering av föredragningslista 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 33-46 samt behandling 
av eventuella övriga ärenden. 
 
Socialnämndens beslut: 
Godkändes. 
 



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 
  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 
 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.5.2019 
 

 
Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 36  Budgetuppföljning 2/2019 – Sund  
 
Budgetuppföljning, Bilaga 1, 2/2019 bokade poster per 23.5.2019, 27 %, ca 4,5 
månader, Användningsgrad 37,5 % för att hålla budget. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden tar del av budgetuppföljning 2-2019, Bilaga 1 och antecknar 
densamma för kännedom och sänder den kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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Sn § 37 Budgetuppföljning 2/2019 – Vårdö  
 

Budgetuppföljning 2/2019 bokade poster per 16.5.2019, 33 %, ca 4,5 månader, 
Användningsgrad 37,5 % för att hålla budget. 
 
Socialförvaltning 
Kostnader för samarbetsersättningar saknas, (faktureras vid bokslut) 
Kostnader för arvoden saknas 
 
Annan barn och familjevård 
Inget särskilt att notera 
 
Vård av handikappade på inrättning 
37 % använt av anslaget, förmedlad tjänst för maj saknas, förskott maj bokat. 
Utökat behov av tjänster. 
 
Annan service för  åldringar och handikappade 
Utökat behöv av stöd för närståendevård, färdtjänst, ekonomiskt stöd för 
handikappade. 
 
Missbrukarvård 
Inget särskilt att notera. 
 
Övrig socialvård 
Inget särskilt att notera. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Tillsvidare vidtar inte socialnämnden några åtgärder, den ekonomiska situationen 
följs upp kontinuerligt under året. 
Socialnämnden tar del av budgetuppföljning 2/2019, Bilaga 2 och antecknar 
densamma för kännedom och sänder den till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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Sn § 38 Riktlinjer för ekonomiska ersättningar i barnskyddets öppenvård 
 

Skriftliga riktlinjer för vad som kan ersättas via barnskyddets öppenvård saknas. 
Riktlinjer behövs för att bättre kunna informera familjer hur socialarbetaren har 
fattat beslut och ett mer enhetligt arbetssätt och stöd i beslutsfattande för 
socialarbetarna. 
 
Beslut skall alltid fattas utgående från individens behov och den individuella 
situationen men vissa riktlinjer att utgå ifrån behövs. 
 
För ekonomiska ersättningar för omhändertagna barn och familjer gäller inte dessa 
riktlinjer. 

 
Enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ÅFS  
2017:59  4 m § gällande   
Andra stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård  
Det organ som ansvarar för socialvården ska utöver den socialservice som nämns 
i 17 § 1 och 2 mom. i socialvårdslagen (FFS 710/1982) vilken är tillämplig genom 
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
socialvård, såsom hemservice samt utkomststöd och förebyggande utkomststöd 
enligt landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomststöd och barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet 
Åland, med beaktande av den på barnets och familjens behov av stöd baserade 
klientplanen såsom stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård vid behov ordna  
1) stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation, 
2) ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid anskaffning av yrke 
och bostad, placering i arbete, fritidsintressen, upprätthållandet av nära 
mänskliga relationer och tillgodoseendet av andra personliga behov,  
3) en stödperson eller stödfamilj,  
4) vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering 
5) familjearbete,  
6) placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård enligt barnskyddslagens 
37 §,  
7) referensgruppsverksamhet,  
8) semester- och rekreationsverksamhet samt  
9) andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen.  
Sådana socialvårdstjänster och sådan barnomsorg som är nödvändiga med tanke 
på barnets hälsa eller utveckling ska tillhandahållas i enlighet med den 
bedömning av behovet av dem som den socialarbetare som ansvarar för barnets 
angelägenheter har gjort i barnets eller förälderns klientplan. 
 
För ett barn som är klient barnskyddet, innebär inte per automatik att det inte finns 
ekonomiska förutsättningar i familjen. Ett utgångsläge för ekonomiska 
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ersättningar skulle därför vara, att för familjen göra en ekonomisk bedömning- 
utkomststödsberäkning för hur ekonomin ser ut, om inte den ekonomiska 
situationen från tidigare är verifierad på annat sätt. 
 
Ersättningar av ”engångsnatur” kan beviljas, om det bedöms som synnerligen 
viktigt för barnet, utan ekonomisk bedömning. 
 
De ekonomiska ersättningarna skall i regel intas och finnas i barnets klientplan.  
Ett barn i behov av enbart ekonomiska ersättningar, skall inte finnas som klient i 
barnskyddet, då skall bedömning om stöd för familjen göras via vuxensocialarbete 
– utkomststödet. 
 
Följande kan beviljas: 

 Ersättning för en fritidsaktivitet (fortlöpande) per barn och termin 
(ersättningen beviljas efter bedömning om det är lämplig aktivitet i 
förhållande till barnets ålder och utveckling) 

 Ersättning för nödvändig utrustning, kan ersättas vad som anses som 
skäliga kostnader 

 Ett läger per sommar och barn, kan beviljas. Bedömning görs utgående 
från barnets eget intresse och kostnad. 

 Ev. resa med fältarna eller fritidsledare likställs med läger, d.v.s. antingen 
1 läger eller fritidsresa per sommar 

 Ev. övriga ersättningar bedöms utgående från de totala ersättningarna till 
barnet/familjen. 

 Temporär matservice kan beviljas vid ex. sjukdom el. liknande 
 Ersättningar för resor till aktiviteter ersätts i regel inte. 

(utkomststödsbedömning) 
 Skolresor ersätts inte via barnskyddet (skolväsendet ansvarar för 

transporter) 
 Avgifter för ex. hemservice, barnomsorg (fritidshem) bedömning görs via 

utkomststödet. (undantag; då barnskyddet rekommenderar barnomsorg) 
 Ersättning för städning kan beviljas endast vid svår sjukdom och då de 

ekonomiska förutsättningarna inte finns att betala själv. 
Max ersättning som kan beviljas är 150 euro per månad. 
Antal vuxna i familjen vägs även in vid bedömning av ev. fri städning. 

 
 
  Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden godkänner riktlinjerna för ersättningar för barn och familjer som 
är klienter i barnskyddets öppenvård, enl. ovan. 
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Sn § 38  Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet med komplettering av riktlinjer för 
punkt 2 i lagstiftningen. 
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Sn § 39  Dataskyddsombud för gemensamma socialnämnden 
 

Datainspektionen rekommenderar enligt bilagan från Ålands kommunförbund att 
samtliga nämnder i Sunds kommun skilt utser ett dataskyddsombud. Det finns 
inga hinder mot att dela dataskyddsombud inom organisationen, men varje enskild 
personuppgiftsansvarigt organ måste enligt skrivelsen fatta ett beslut om att utse 
dataskyddsombud. Detta ”kan göras genom ett retroaktivt godkännande av 
kommunstyrelsens tjänsteavtal om dataskyddsombud”, tecknat med ÅDA AB 
(2652001-2) enligt beslut i kommunstyrelsen 26.03.2018 gällande köptjänst av 
dataskyddsombud. Sunds kommun torde vara att betrakta som en sådan juridisk 
person tillika offentlig myndighet som i europaparlamentets och rådets förordning 
2016/679 (GDPR) avses med personuppgifts-ansvarig, som ensam eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av 
personuppgifter.  
 
Socialsekreterarens förslag: 
Den gemensamma socialnämnden omfattas av kommunstyrelsens tjänsteavtal om 
dataskyddsombud, tecknat med ÅDA AB, enligt beslut i Sunds kommunstyrelse 
26.03.2018, gällande handhavandet av tjänster som dataskyddsombud för 
socialnämnden såsom organ inom kommunen.  
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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Sn § 40 Riktlinjer för familjevård för Sund och Vårdö kommuner 
 

Sund och Vårdö kommuner saknar riktlinjer för familjevård. Riktlinjer behövs för 
att kunna informera familjehem om deras rättigheter och skyldigheter på ett 
adekvat och enhetligt sätt, samt som stöd i beslutsfattande för socialarbetarna. 
Riktlinjerna, Bilaga 3,  torde vara rätt lika de övriga kommunernas på Norra 
Åland. 

 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden godkänner riktlinjerna för familjevård enligt Bilaga 3 och 
riktlinjerna börjar tillämpas snarast. 
Ärendet sänds vidare till kommunstyrelserna för behandling p.g.a att 
ersättningarna har enligt Lag justerats sedan taxorna antogs i kommunerna. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner riktlinjerna för familjevård enligt Bilaga 3 samt gör 
index-justeringar för Vårdö kommuns del. 
För Sund godkänns riktlinjerna enligt Bilaga och index-justeringar sänds till 
kommunstyrelsen för behandling. 
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Sn § 41 Anlitande av experttjänster 
 

Socialkansliet är i behov av anlitande av juridisk hjälp vid utredning. 
Socialsekreteraren och socialarbetaren  har varit i kontakt med advokatbyrå 
DKCO för att efterhöra om de kan åta sig uppdraget. Varför förfrågan har varit 
riktad är att DKCO har erfarenhet av liknande ärenden och samarbetar vidare med 
extern expertis på området. 
Arbetet förväntas kunna slutföras först efter sommarsemestrar. 

 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialnämnden besluter att socialförvaltningen får anlita juridisk hjälp från 
advokatbyrå DKCO. Medel används i första hand från experttjänster. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes och enligt kostnadsberäkning, bilaga 4. 
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Sn § 42 Resurser på socialkansliet 
 

Socialsekreteraren har efter kommunens målseminarium 20-21.5.2019 fått i 
uppdrag att bereda tilläggsresurser för socialkansliet. 
Både socialarbetaren och socialsekreteraren har max. antal dagar semester tot. 76 
dagar, drygt 15 veckor av året. Arbetets art har övergått till att det är allt svårare 
att vikariera varandra. Under semester eller annan frånvaro bör löpande ärenden 
skötas och omprioriteringar av eget ansvarsområde är mera en regel. Detta leder 
till att hantering av ärenden lider. 
Under tiden februari-april har förvaltningen därtill haft begränsad 
familjearbetarresurs, p.g.a. att det varit svårt att rekrytera heltidsvikarie. 
Personalsituationen inom det sociala området på Åland är begränsad och flera 
förvaltningar lider/har lidit av personalbrist. 
 
Socialsekreterarens förslag: 
Socialsekreteraren avger sitt förslag senast på sammanträdet. 
Socialsekreteraren föreslår att inköpa riktade uppgifter av Björkkö AB. 

 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden besluter att inför fortsatt behandling i kommunstyrelsen ges 
socialsekreteraren i uppdrag att göra en beräkning över behovet och kostnader. 
Bilaga 5 bifogas. 
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Sn § 43  Konfidentiellt ärende  
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Sn § 44 Delgivningar – tjänstemannabeslut – Sund 2019 

 

Socialsekreterarens förslag: 
Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 
socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 3.4-23.5.2019 
 

 Utkomststöd §§ 2190028-45 
 Barnskydd §§ 2190011-13 
 Handikappservice §§ 219007-11 
 Socialt arbete §§ -2190005-7 
 Närståendevård § 2190004-5 
 Personalbeslut §§ 18-27 
 Moderskapsunderstöd §§ - 
 Barnatillsyn §§ - 

 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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Sn § 45  Delgivningar – tjänstemannabeslut – Vårdö 2019 
 

Socialsekreterarens förslag: 
Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av 
socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 1.3 – 3.4.2019: 

 Övriga §§ 7-12 
 Handikappservice §§ - 
 Barnskydd § 2190003 

 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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Sn § 46 Övriga delgivningar 
 
  Personalärenden 

 Familjearbetare Fanny Mörn har sagt upp sig per 30.6.2019. 
 Socialsekreteraren har deltagit i informations- /samverkansmöte med ÅHS 

7.5.2019 
 Socialsekreteraren har deltagit i fortbildningsdagar för barnatillsyningsmän i 

Fiskars 16.5.2019 
 Socialsekreteraren har semester 5-16.6, 24.6-14.7.2019 
 Socialarbetaren har semester 15.7-13.8.2019 
 Ordinarie familjearbetaren har semester 1-28.7.2019 

 
Socialsekreterarens förslag: 
Att socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkändes. 
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 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  §§ 36-37,42, 44-46 
 

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 
 
 
Paragrafer §§ 33-35,38-41,43 
 
 

 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 33-35,38-41,43 
 
Socialnämnden i Vårdö 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 
Paragrafer 33-35,38-41 
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Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet 
 
 

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: 
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- 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 

 
 
 
 
 

 

 


