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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 46  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 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 47 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 Annika Kortman till protokolljusterare och 

att protokolljustering sker direkt efter mötet. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes och protokollet justeras direkt efter mötet på kommunkansliet i 

Björby Sund. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 48 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 46- 53 samt 

behandling av eventuella övriga ärenden. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 



SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 

  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 49 Budget och ekonomiplan 2018-2020, Vårdö 

 

Budgetdirektiven till nämnderna: 

Alla eventuella ökningar avseende kostnader för 2018 jämfört med 2017 års 

budgeterade medel skall motiveras. 

Detsamma gäller även för minskade intäkter i övrigt gäller i korthet stam linje. 

Socialnämndens budgetförslag för år 2018 följer i stort år 2017 års servicenivå. 

Att notera att anslag för eventuella nya klienter inte finns budgeterat och att 

socialnämndens verksamhet nästan i sin helhet utgörs av lagstadgade kostnader 

vilket innebär att tilläggsanslag behövs om det tillkommer nya klienter eller 

förändrade vårdbehov. 

Budgetförslaget utgör 415.568€ exklusive avskrivningar (2017: 479.439 €). De 

minskade kostnaderna för individ- och familjeomsorgen medför ökade kostnader 

för annan förvaltning. 

 

Ekonomiplanen för 2018-2020 följer oförändrad verksamhet på samtliga områden. 

Oklart vilka kostnaderna för kommunernas socialtjänst från år 2020 blir för 

kommunen. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden behandlar budgetförslag enligt bilaga 1, gör eventuella 

korrigeringar och tillägg och godkänner den för vidare behandling i 

kommunstyrelsen. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har kompletterat bilagan med relevanta nyckeltal och föreslår att 

budgetförslaget enligt bilaga 1 godkänns för vidare behandling i 

kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

:
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 50 Budget och ekonomiplan 2018-2020, Sund 

 

Socialnämndens budgetförslag för år 2018 följer i stort nuvarande servicenivå men 

med ökat behov av anslag för handikappservice.  

Kommunfullmäktige har fastställt en ram som är 920. 000 € netto. Budgeten för år 

2017 är 920.316 €. Socialnämndens budgetförslag för 2018 utgör 886.823 €, vilket 

är 33.177 € under ram.  

Att notera att anslag för eventuella nya klienter inte finns budgeterat och att 

socialnämndens verksamhet nästan i sin helhet utgörs av lagstadgade kostnader 

vilket innebär att tilläggsanslag behövs om det tillkommer nya klienter.  

 

Ekonomiplanen för 2018-2020 följer oförändrad verksamhet på samtliga 

resultatområden.  

Frågan angående s.k. ”kommunernas socialtjänst” är oklar och beredningen har 

inte någon plan i ekonomiplanen för ev. scenarier hur det påverkar verksamheten 

konkret, än mindre kommunen ekonomiskt. Enligt nugällande lagstiftning skall 

”kst” träda i kraft år 2020. 

Socialnämnden påtalar att kommunen fortsätter ställa sig öppen för olika 

samarbetsmöjligheter som ett steg inför ”kst”. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden behandlar budgetförslag enligt bilaga 2, gör eventuella 

korrigeringar och tillägg och godkänner den för vidare behandling i 

kommunstyrelsen. 

Under investeringar upptas ett anslag för anskaffning av tjänstebil. 

 

Socialsekreteraren föreslår att istället för anskaffning av tjänstebil går kommunen 

in för ett leasing-alternativ och gör ett tillägg i driftsbudgeten om 3000 € under 

2116. 

 

Socialnämndens beslut: 

C 213 Nyckeltal för antal besök under boendestöd behöver kompletteras under 

vidare budgetbehandling. 

C 213 Tillägg 12579 € . 

Föreslås att en sammanställning över tjänstemännens körda km görs till 

kommunstyrelsen. 

3000 € upptas under drift för tjänstebil, konto 2116. 

Till övriga delar godkänns bilaga 2 för vidare behandling. Budgetförslaget utgör 

902.402 € 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 51 Socialkansliets studiebesök  

Socialkansliet planerar ett studiebesök till Sibbo 31.10.2017. Besöket kräver en 

övernattning, således åker personalen på måndag eftermiddag från Åland. 

Samarbetskommunerna fungerar som back-up.  

Målsättningen med besöket är att i huvudsak ta del av hur servicen till barn, unga 

och familjer är organiserad och utvecklad. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden noterar och godkänner arrangemangen. Kostnaderna utgör 623 € + 

lönekostnader. 

 

Socialnämndens beslut:  

Studiebesöket godkänns. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 52 Ålands omsorgsförbunds skrivelse – samordnad socialtjänst 

 

Kst § 145 

Sn § 34 

23.5.2017 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. 
 

Kst § 94 

5.6.2017 Utredningar över förverkligande av kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 

2016:2) är välkommet, med beaktande av om inte andra lösningar nås, så kommer 

steg 2 av lagstiftningen träda till. Det är i Sunds kommun intresse att delta i 

utredningen. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter svara ÅOF följande: 

 Som svar på fråga 1 ställer sig Sunds kommun positiv till en arbetsgrupp 

som utreder förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt 

samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) förverkliga samarbetet, sålunda att 

hela Åland utgör ett socialvårdsområde och att ÅOF ombildas för att 

handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna. 

 Som svar på fråga 2 så utser kommunstyrelsen en representant till 

arbetsgruppen.  

 

Beslut: 

Ulla-Britt Dahl föreslår att kommunstyrelsen utlåter sig enligt socialnämndens 

förslag. Bengt Hagström understöder förslaget. 

 

Göte Winé understöder kommundirektörens förslag. 

 

Omröstningspropositionen blev att den som röstar för kommundirektörens förslag 

röstar JA. Den som röstar för Ulla-Britt Dahls förslag NEJ. Omröstningen slutade 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

med 1 JA-röster (Göte Wine), 3 NEJ-röster (Ingegerd Johansson, Ulla-Britt Dahl 

och Bengt Hagström) och 1 Nedlagd (Jonas Back). Ulla-Britt Dahls förslag blev 

kommunstyrelsens beslut. Göte Winé reserverade sig skriftligt mot beslutet. 

 

 

-------------------- 

Kst bilaga nr 4/5.6.2017 

-------------------- 

 

Kst § 145 

11.09.2017 Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete den 23.8.2017. Åtminstone 11 av Ålands 16 

kommuner är representerade i arbetsgruppen. De kommuner som står utanför, kan 

sända observatör på arbetsgruppens möte. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen besluter ställa sig positiv till arbetsgruppen och utser en 

representant med motiveringen att det är bättre att vara med och påverka, då ÅOF är 

utpekad i KST-lagen att vara det kommunförbund där samarbetet förverkligas. 

 

Beslut:  
Återremiss för att höra gemensamma socialnämnden. Kommundirektören utses till 

observatör under tiden.  

-------------------- 

Kst bilaga nr 4/11.09.2017  

-------------------- 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden ger förslag /sina synpunkter på representant för Sunds kommun till 

kommunalförbundet Ålands omsorgsförbunds arbetsgrupp inför verkställande av 

kommunernas socialtjänst-”kst”. 

 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden föreslår att Sunds kommun utser en representant till ifrågavarande 

arbetsgrupp. 

Ulla-Britt Dahl anmälde avvikande åsikt. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

Sn § 53 Delgivningar 

 

  Personalärenden:  

 Workshop för ledande tjänstemän, kommunutredningen med S Sandberg, 

19.6.2017, socialsekreteraren 

 Budget Kick-off ledande tjänstemän Sund, 15.8.2017 socialsekreteraren  

 Information samarbetssamtal, Rädda Barnen, 30.8.2017, socialsekreteraren 

 Närstudiedagar fortbildning, bsk 31.8-1.9.2017, Novia, familjearbetarna 

 Fattigdom på Åland? Seminarium om ekonomisk utsatthet 23.08.2017,Ålands 

landskapsregering, socialarbetaren 

 Information om ändringar i barnskyddslagen, 31.8.2017,Ålands 

landskapsregering, socialarbetaren, socialsekreteraren 

 Unga som varken studerar eller arbetar – Hur kan vi Ung Resurs 

främja samverkan kring insatserna för dessa ungdomar?1.9.2017, socialarbetaren  

 Uppföljning workshop ledande tjänstemän och politiker Sund, 5.9.2017, 

socialsekreteraren 

 Lagstiftningsarbete; Möte angående socialjour, 20.9.2017, Ålands 

landskapsregering, socialsekreteraren 

 socialsekreteraren har semester 13-17.10.2017, tot. 3d. 

 

Övriga delgivningar: 

 Klientombudsmannens rapport 2016 

 ÅMHM:s sammanställning; Psykisk ohälsa 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom. 

 

Socialnämndens beslut: 

Förslaget godkändes. 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

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 47-53 

 

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

rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet. 

 

 

Paragrafer 46 

 

 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  

Socialnämnden i Vårdö 

Vårdöbyvägen 11 

22550 VÅRDÖ 

 

Paragrafer  

 

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

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

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 § 43 

Besvärstid   30 dagar 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 

Ålands Landskapsregering 

PB 1060 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer 

Besvärstid  30 dagar 
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  VÅR             VÅRDÖ KOMMUN 

 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensam socialnämnd 28.9.2017 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk 

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 

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 

 

 

 

 

 

 


